
Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok (LÖGY) pályázata 

2008 – 2016 

 
A magyar önkormányzati területen 2008-tól, a Települési Önkormányzatok Országos 

Szövetsége (TÖOSZ) gondozásában honosították meg az Európa Tanács által kimunkált 

eljárásrendet. A TÖOSZ által vezetett és az Európa Tanács Helyi és Regionális Demokrácia 

Szakértői Központjával együttműködésben megvalósított programjához kezdetektől 

csatlakozott és folyamatosan részt vesz a munkában a társszövetségek közül a Magyar 

Faluszövetség, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, valamint az önkormányzatokért felelős 

(Önkormányzati Minisztérium, illetve Belügyminisztérium) minisztérium.  

 

Az elmúlt hét pályázati időszakban hosszabb rövidebb ideig a program támogatója és az 

Irányító Bizottság tagja volt az önkormányzatokért felelős minisztériumon túl a kormányzati 

szervek köréből a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, a Környezetvédelmi és Víz- ügyi 

Minisztérium, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, a Vidékfejlesztési Minisztérium, 

az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Miniszterelnökség, valamint a TEMPUS 

Közalapítvány és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. Nem kormányzati szervezetek közül 

támogatta a program megvalósítását és részt vett a munkában a Budapesti Nyílt Társadalom 

Intézet Alapítvány (OSI), a Budapesti Corvinus Egyetem és az Energia Klub Környezetvédelmi 

Egyesület. A gazdasági szereplők köréből jelentős támogatást nyújtott a Dexia 

Kommunalkredit Hungary Kft., amely a Dexia bankcsoport Európa vezető, közszféra 

finanszírozásra szakosodott pénzintézete volt. 

 

A pályázatok száma és témája 

 

A 2008 – 2016 közötti években hét alkalommal került sor pályázat kiírására évente eltérő számú 

témakörben, amelyekre a következő táblázatban szereplő számban érkeztek pályázatok. A 

2017-re vonatkozó adatok nem részei a további elemzésnek, mivel a pályázati folyamat még 

nem zárult le. 

  

Pályázat éve Pályázati témák száma A pályázatok száma 

2008- 2009 3 54 

2009 - 2010 3 17 

2011 3 16 

2012 4 55 

2013 5 35 

2014- 2015 3 43 

2016 3 43 

Összesen 24 263 

2017 2 18 

 

A pályázatok számát jelentős mértékben befolyásolták a meghirdetett pályázati témák és a 

felajánlott díjak.  

A legtöbb pályázat, összesen 104 az elmúlt négy alkalommal (2012, 2013, 2014-2015, 2016) is 

meghirdetett legjobb közfoglalkoztatási gyakorlat témakörben érkezett. Amennyiben az 

egyes kategóriák tekintetében az adott évben benyújtott legtöbb pályázatot vizsgáljuk akkor is 

a közfoglalkoztatás vezet, mivel 2012-ben – annak ellenére, hogy később került kiírásra a többi 

témához képest, mégis – 38 pályázat érkezett. Ebben az évben a belügyminiszter jelentős 

díjakkal (első helyezett 10, második 8 és a harmadik 7 millió Ft értékű fejlesztési lehetőséget 

kapott a közfoglalkoztatási programjához) járult hozzá a programhoz. 



A benyújtott pályázatok számát és mértékét tekintve is a második helyen szerepel a 

lakóhelyhez való kötődés erősítése téma, amely két alkalommal is meghirdetésre került (2008-

2009, 2011) és összesen 45 pályázat érkezett. A téma első alkalommal történt kiírására 34 

önkormányzat pályázott. 

Amennyiben a romakérdéssel összefüggő pályázati témákat egynek tekintjük, akkor a 

harmadik legtöbb pályázat, összesen 26 ebből a körből került ki. (Roma integráció a társadalmi 

kohézió erősítésére (2008-2009, 2009-2010, 2011) = 18, Roma nemzetiségi és helyi 

önkormányzat együttműködése (2014-2015) = 4, Roma nők társadalmi szerepvállalásának jó 

példái (2016) = 4) 1 

A vizsgált időszakban csak egyszer, 2016-ban került meghirdetésre a helyi polgárőrség és 

önkormányzat együttműködése, viszont jelentős érdeklődést váltott ki, így a témában 25 

pályázat érkezett. 2 

Tíznél több, 11 pályázat érkezett az első pályázati körben (2008-2009) a befektetők vonzása a 

helyi gazdasági környezet fejlesztésére témakörben. A legjobb testvérvárosi találkozó 

témakör egymást követő két évben (2012, 2013) is meghirdetésre került és összesen 13 pályázat 

érkezett. Ugyancsak két alkalommal (2013, 2014-2015) szerepelt a gazdálkodó település jó 

gyakorlatának témája, amelyre összesen 11 pályázatot nyújtottak be. 

Hét olyan témakörben volt eddig pályázat, amelyet csak egyszer hirdettek meg a kiírók és 

viszonylag csekély érdeklődést váltottak ki.  

Ezek a következők: Hat település nyújtott be pályázatot 2012-ben, amikor nem a pénz a 

meghatározó – ötletekkel, összefogással településünkért címmel fogalmazódott meg a sokat 

sejtető témakör. Öt pályázat érkezett a megújuló energiaforrások használata és/vagy 

energiahatékonysági legjobb gyakorlatok ügyében (2009-2010), négy-négy pályázó volt a 

közösségi összefogással a helyi fejlesztésekért a LEADER- program keretében (2009-

2010), a helyi önkormányzati kommunikáció (2011) és az Év Új Nemzedék települése 

(2013) témakörökben. Mindössze három pályázat érkezett 2013-ban a Helyi Esélyegyenlőségi 

Lehetőségek Programja (HELP) témakörben. A legkevesebben, összesen ketten pályáztak 

2012-ben a Vizek Varázsa, avagy Varázslatos Vizes Világ címmel megfogalmazott kiírásra, 

viszont mindkét pályázat jelentős szakmai sikert ért el. 

 

A pályázók köre 

 

A legjobb gyakorlatok pályázata valamennyi magyar helyi önkormányzat számára a 

kezdetektől nyitott volt. A vizsgált – 2008 – 2016 közötti – időszakban 170 helyről küldtek 

pályázatot, amelyek túlnyomó többsége (96%-a) 163 települési önkormányzattól érkezett. 

 

A hét, nem önállóan pályázó települési önkormányzat között találhatunk egy területi 

önkormányzatot (Veszprém Megyei Önkormányzat - 2008-2009), négy kistérségi társulást (a 

2008- 2009-es pályázaton: a Nyíregyházi Kistérséget és a Téti kistérséget, a 2009-2010-es 

pályázaton: a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulást, míg 2012-ben az Őrségi Többcélú 

Kistérségi Társulást), valamint egy céltársulást (Hencida- Kiskörös-menti Önkormányzatok 

Internetfejlesztő Társulása – 2008-2009) és egy mikro-térségi társulást (Borsodbóta, 

Nekézseny, Sajómercse, Sáta, Uppony - 2008-2009).  

                                                           
1 A 2017-es pályázati témák egyike ismételten roma téma: „Közös-többszörös” – a településen 

élő romák és nem romák példaértékű közös(ségi) programjai, tevékenységei. Ebben a témában 

kilenc önkormányzat pályázott. 
2 2017-ben megismételték a pályázati témát a helyi polgárőrség és önkormányzat 

együttműködése kérdésében és most már „csupán” kilenc pályázat érkezett. 



A 163 települési önkormányzati pályázó túlnyomó többsége 110 (67%) csak egyszer és egy 

pályázattal vett részt a legjobb gyakorlatok versenyében. Harminchat település két pályázattal 

is versenyzett.  

10 olyan település (Alap, Berhida, Hajdúnánás, Kaposfő, Kaposvár, Kisrécse, Kunsziget, 

Székesfehérvár, Tetétlen, Zalaszentmárton) van, amelyik három pályázatot is benyújtott. Ajak 

és Hajdúböszörmény négy pályázattal versenyzett, míg Hajdúdorog öt alkalommal vett részt a 

programban egy-egy pályázattal. Szarvas négy alkalommal összesen hat pályázatot nyújtott be, 

míg Budapest XI. Kerület - Újbuda csupán két évben pályázott, de az első alkalommal (2008- 

2009) hat pályázattal vett részt, így összesen 7 pályázattal dobogós helyezést ért el a legtöbb 

pályázattal résztvevő települési önkormányzatok jelképes versenyében. 

Alsómocsolád község az egyetlen olyan település, amelyik minden alkalommal pályázott és 

összesen nyolc pályázattal szerepelt a versenyben. 

Budapest Főváros XIII. kerülete ugyan a 2014- 2015-ös kiírás során nem vett részt, de így is a 

legtöbb, összesen 10 pályázattal szerepel a legjobb önkormányzatok gyakorlata eddigi 

programjában. Így a XIII. kerület tekinthető a legaktívabb jó gyakorlatos pályázónak. 

 

Szükséges megjegyezni, hogy az első pályázati kiírás 2008-2009 során előfordult, hogy egyes 

önkormányzatok (Alsómocsolád, Székesfehérvár és Újbuda) több pályázattal is részt vettek, 

ugyanabban a témakörben (A lakóhelyhez való kötődés erősítése), így lényegében az egyes jó 

gyakorlatokat megvalósító önkormányzatok magukkal is versenyeztek.  

Külön érdemes kiemelni ugyancsak az első pályázati körből a “Szélessávú hálózatok 

önkormányzatok általi kiépítése Magyarország üzletileg kevésbé vonzó területein” című 

pályázatot, amelyet Hencida község két témakörben is, míg közösen a térségével a harmadik 

témában is benyújtották. Ez a helyzet lényegében a pályázat félreértelmezéséből adódott és már 

a későbbiekben hasonlóra nem került sor. 

 

Végső soron mindösszesen 163 település 256 pályázattal vett részt a hét program során. A 

pályázó települési önkormányzatok típus szerinti megoszlását a következő táblázat tartalmazza. 

 

Települési önkormányzat típusa Pályázó település száma Pályázatok száma 

Fővárosi kerület 5 20 

Megyei jogú város 11 18 

Járásszékhely város 27 40 

Város 16 29 

Község 104 149 

Összesen 163 256 

 

A pályázó települési önkormányzatok legtöbbje, 104 értelemszerűen község. Viszont 

amennyiben az összes községhez viszonyítjuk a pályázók számát, akkor a községeknek csupán 

4%-a volt aktív. A városi jogállású települések 9%-a, míg a járásszékhely városok 18%-a vett 

részt a pályázatok valamelyikén. A megyei jogú városok csaknem fele (48%) – Békéscsaba, 

Debrecen, Dunaújváros, Hódmezővásárhely, Kaposvár, Nyíregyháza, Pécs, Salgótarján, 

Székesfehérvár, Szolnok és Veszprém - legalább egy pályázattal mutatta be legjobbnak tekintett 

gyakorlatát. A fővárosi kerületi önkormányzatok közül öt (a IV. a IX. a XII. a XIII. és a XVI.) 

pályázott, így a kerületek 22%-a volt e tekintetben aktív. 

 

A pályázó települések önkormányzati típus szerint megyénként vizsgálatát az a következő 

táblázat rögzíti. 

 

 



Megye település MJV 

Járásszékhely 

Város Város Község 

Baranya 11 1 2 0 8 

Bács-Kiskun 4 0 1 1 2 

Békés 5 1 1 2 1 

Borsod-Abaúj-

Zemplén 20 0 3 1 16 

Csongrád 9 1 2 0 6 

Fejér 12 2 2 3 5 

Győr-Moson-Sopron 2 0 0 0 2 

Hajdú-Bihar 16 1 4 4 7 

Heves 6 0 2 0 4 

Jász-Nagykun-

Szolnok 9 1 0 1 7 

Komárom-Esztergom 1 0 1 0 0 

Nógrád 8 1 1 0 6 

Pest 9 0 3 1 5 

Somogy 11 1 0 0 10 

Szabolcs-Szatmár-

Bereg 9 1 1 1 6 

Tolna 6 0 1 0 5 

Vas 2 0 1 0 1 

Veszprém 8 1 2 1 4 

Zala 10 0 0 1 9 

Összesen 158 11 27 16 104 

 

A 3155 vidéki településből összesen 158 önkormányzat vett részt a legjobb gyakorlatok 

pályázatán, vagyis 5%-uk pályázott. Átlagos aktivitással vettek részt a programban Heves, Pest 

és Tolna megye települései. Az 5%-os átlag alatti részvétellel találkozhattunk kilenc megyében. 

Közülük is kiemelendő Komárom-Esztergom megye, ahonnan egyedül Tata városa pályázott 

(2012-ben két témában is részt vett). A településeknek ugyancsak 1%-a vett részt még Győr- 

Moson- Sopron és Vas megyékből. 

Átlag feletti aktivitással hét megyében találkozhattunk. A települések 6-6 százaléka pályázott 

Borsod- Abaúj- Zemplén, valamint Nógrád megyéből, míg 7 százalék Békés megyéből. 

A Fejér és Jász- Nagykun- Szolnok megyei települések 11%-ka volt aktív ebben a programban. 

A második legaktívabb megye 15%-os települési részvétellel Csongrád megye volt, míg 

arányában a legnagyobb (19%) aktivitással Hajdú- Bihar megye települései pályáztak. 

 

A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok 

pályázati rendszerének megújításával kapcsolatban a 208-2016 közötti időszakban 

pályázók részére küldött kérdőív feldolgozásának eredménye 

 

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége titkársága 2017. szeptember 11-én online 

kérdőívet juttatott el mind a 163 települési önkormányzathoz, amelyek legalább egy 

alkalommal részt vettek a 2008 – 2016 közötti időszak legjobb önkormányzati gyakorlatok 

pályázati rendszerében. Az érintett önkormányzatok részére rendelkezésre álló két hétben 

összesen 35 kitöltött kérdőív érkezett vissza3 34 önkormányzattól. 

                                                           
3 A kérdőívet megkapták a pályázó települések polgármesterei, illetve mindazok, akik közreműködtek a pályázat 
során, ennek következtében érkezett egy településről két kitöltött kérdőív. 



A beérkezett kérdőívek lényegében az érintettek 20%-ának a véleményét tükrözik és megfelel 

a települési önkormányzatok típus szerinti megoszlásának is, vagyis reprezentatívnak 

tekinthető. 

 

Települési önkormányzat típusa Pályázó település száma 20% Beérkezett 

Fővárosi kerület 5  1 2 

Megyei jogú város 11 2 2 

Járásszékhely város 27  6 4 

Város 16 4 5 

Község 104 20 21 

Összesen 163 34 34 

 

A kérdőívet kitöltők túlnyomó többsége (69%) önkormányzati vezető (polgármester, 

alpolgármester, jegyző, aljegyző). A válaszadók több mint fele (57%) polgármester. A községi 

válaszok esetében ez az arány még nagyobb, 81%. 

Fontos, hogy a választ adók között az önkormányzati vezetőkön túl találkozhattunk pályázattal 

foglalkozó munkatársakkal, projekt menedzserekkel, gazdasági, illetve rendészeti vezetővel, 

sőt egyesületi elnökkel is. Ennek következtében úgy vélem, hogy a válaszok meglehetősen 

sokféle szempontot tükröznek, így reális képet kaphatunk arról, hogy a jó önkormányzati 

gyakorlatok versenyében érintett aktív önkormányzatok mit gondolnak a jó gyakorlatok eddig 

alkalmazott rendszeréről.  

 

Ugyanakkor a kérdésekre adott válaszok értékelése alapján megállapítható, hogy markánsan 

eltérő vélemény a különféle önkormányzati típusok tekintetében nem figyelhető meg, így a 

továbbiakban ezt a szempontot nem részletezem. 

 

A kérdésekre adott válaszok összesítésére a kérdéssort követve kerül sor. 

 

I. Az eddigi pályázati rendszert értékelő kérdések 

 

1. Milyennek ítéli meg az eddig alkalmazott pályázati adatlapot?  

 

A válaszadók meghatározó többsége (85,7%) a további egyszerűsítése szükségességét jelölte 

meg, míg a többieknek (14,3%) nem volt véleménye róla, illetve nem válaszolt. Senki sem 

jelölte meg, hogy a jelenlegi pályázati adatlap megfelelő, de azt sem jelezték, hogy teljesen át 

kell dolgozni. Ebből adódóan a jelenleg alkalmazott kérdőív kisebb mértékű egyszerűsítését 

indokolt elvégezni. 

 

 



 

2. Mi a véleménye a jelenlegi pályázat rendszerről?  

 

Erre a kérdésre mindenki válaszolt és a túlnyomó többség (80%) összességében alkalmasnak 

tartja a pályázat rendszert a legjobb gyakorlatok feltárására, míg 11,4% szerint túl hosszú az 

elbírálás szakasza. A válaszadók nem egészen kilenc (8,6%) százaléka szerint a rendszer nem 

alkalmas a tényleges gyakorlat feltárására.  

 

 
 

3. Milyennek ítéli meg a helyszíni látogatást a pályázat elbírálásának rendszerében? 

 

Elsöprő többség (97,1%) ítélte úgy, hogy a helyszíni látogatások szükségesek a pályázati 

elbírálási rendszerben. Elenyésző (2,9%) azok véleménye, akik mindezt feleslegesnek tartják. 

 

 
 

4. Mi a véleménye a prezentációs tréningről?  

 

A választ megküldők 11,4%-a nem nyilvánított véleményt ebben a kérdésben. Ugyanakkor 

jelentős többség (82,9%) álláspontja szerint hasznos volt a döntőre való felkészüléshez a 

prezentációs tréning. Csupán 5,7% ítélte szükségtelen ezt a programelemet. 

 



 
 

5. Milyennek ítéli meg a pályázati verseny döntőjét?  

 

A kérdőívet visszaküldők 60%-a hasznosnak ítélte meg a pályázati versenyek döntőjét. A 

hasznosság indokaiként néhány részletesebb megjegyzést érdemes idézni: 

- „ Méltó a pályázat szellemiségéhez, alkalmas arra, hogy a legjobb gyakorlatokat hiteles 

forrásból megismerjük, tapasztalatszerzést hatékonyan szolgálja és a kapcsolatok 

szerzésére is megfelelő.” 

- „Nagyon inspiráló volt. Érződött, hogy mindenki bizonyítani akar, így igyekezett 

mindenki a legtöbbet kihozni magából.” 

- „Sokat tanulhattunk a többi résztvevőtől, illetve kapcsolati tőke bővítésére is alkalmas 

volt.” 

- „Az érdekes és jó előadásokat élmény hallgatni, és a résztvevőknek is bemutatja a jó 

gyakorlatot.” 

- „A környezet is inspiráló. Tudunk tanulni egymástól. Én vettem át jó gyakorlatot más 

településtől.”  

- „Nagyon fontosnak tartom, hiszen így közvetlenül megismerhetik más települések 

vezetői is azokat a jó példákat és lehetőségeket, melyek a gyakorlatban máshol is 

hasznosak lehetnek.” 

- „Nagyon hasznosnak gondolom, itt igazán fel tudja mutatni az az Önkormányzat a 

legfontosabb innovációit amely a projektet jellemzi.” 

- „Véleményem szerint a döntő napján szervezett szakmai program kifejezetten hasznos, 

hiszen a program bemutatása során sok hasznos kiegészítő gondolat is elhangzik, ill. a 

képes prezentáció még érthetőbbé teszi a jelenlévők számára a példaértékű gyakorlatot. 

Sőt a döntőn elhangzottak kiadvány formájában történő megjelenése és az 

önkormányzati körben történő terjesztése ad igazán értelmet a példát adó gyakorlat 

alkalmazhatóságának az újra fogékony önkormányzatok körében.” 

A választ adók közül csupán egy ítélte formálisnak a döntőt a következő indokolással. 

- „Formális volt, érzékelhető volt az is, hogy nem a prezentációk és a tényleges 

eseménybeszámolók alapján történt a döntés, hanem előre. Így tulajdonképpen 

felesleges volt az egész. A díjazás is elmaradt a várttól. Elég lehangoló egy rosszul 

nyomtatott, A/4-es papírt birtokolni, amit akár itthon is el lehet készíteni. Hiányzott az 

ún. országos sajtóvisszhang is, pedig ez lett volna az egyetlen felmutatható "nyeresége" 

a versengésnek.” 

Viszonylag jelentős arányt (37,1%) képviseltek azok, akiknek nem válaszoltak a kérdésre, mert 

nem voltak még döntőben és így nincs tapasztalatuk, vagy mert nem volt véleményük a 

kérdésről. 

 

 



6. Mi a véleménye a díjazásról?  

 

A túlnyomó többség (68,6%) megfelelően inspirálónak ítélte meg a díjazást. Ugyanakkor 

minden ötödik (20%) válaszadó jelképesnek, míg néhányan (8,6%) aránytalannak tekintik az 

eddigi díjazást. Erről a kérdésről nem volt véleménye egy (2,8%) válaszadónak. 

 

 
 

7. Minősítse, hogy az önkormányzati jó gyakorlatok esetében a következő 

szempontok mennyire fontosak. 

 

A megadott szempontok az Európa Tanács módszertani útmutatójában és a magyar pályázati 

rendszerben alkalmazott szempontokat tartalmazták. Valamennyi szempont fontosnak 

tekinthető, hiszen a legkevésbé fontosnak ítélt megismételhetőség is 88%-os támogatottságú 

volt. Csaknem 100%-os fontosságúnak tartják a válaszolók a hatékonyságot (95%) és a 

fenntarthatóságot (95%). A további szempontok - elfogadottság, együttműködés (93%), 

átláthatóság, nyitottság (92%), hatásosság (92%) és fontosság (90%) - tekintetében sincsen 

jelentős eltérés a fontosság vonatkozásában. Így a legfontosabb (95%) és a legkevésbé fontos 

(88%) között csupán 7% az eltérés. 

 

 
 

 



II. A pályázati rendszer megújítására vonatkozó kérdések 

 

1.  Fontosnak tartja-e, hogy folytatódjon a LÖGY programja? 
 

A program szervezői, a pályázatot kiírók számára jelentős biztatást adhat, hogy mindenki 

szükségesnek tartja, hogy a LÖGY programja folytatódjon.  

 

 
 

 

2. Jelölje meg, hogy melyik három külső önkormányzati igazgatási terület jó 

gyakorlatának vizsgálatát tartja leginkább szükségesnek. 
 

A lehetséges válaszok között az erősorrend a következőképpen alakult: 

A leginkább szükségesnek, egyaránt 75%-os fontosságúnak tekintik a civil szféra bevonását, a 

lakosság tájékoztatását és az átláthatóságot. 

Az első hármat követő témák az önkormányzati együttműködések (71%) az esélyegyenlőség 

(70%) a közvetlen társadalmi részvétel (70%) és a társadalmi nyilvánosság (69%). 

A legkevésbé fontosnak tartott külső önkormányzati igazgatási terület a demokratikus helyi 

hatalomgyakorlás (65%) a társulások rendszere (65%) a jogállamiság érvényesülése az 

önkormányzatok gyakorlatában (62%) és a helyi jogalkotás (61%). 

 

 
 



 
 

 

3. Jelölje meg, hogy melyik öt külső önkormányzati közszolgáltatási terület jó 

gyakorlatának vizsgálatát tartja leginkább szükségesnek. 

 

A húsz nevesített önkormányzati közszolgáltatási terület fontossági sorrendjének megítélésben 

a leginkább vizsgálandó és a legkevésbé fontosnak minősített között csupán 17% volt a 

különbség. A legkevésbé fontosnak minősített a nemzetiségi ügyek is elérték az 50%-ot.  

A leginkább szükségesnek, 67%-os fontosságúnak minősített közszolgáltatási területek között 

találhatjuk a közfoglalkoztatás gyakorlatát, a sport, ifjúsági ügyeket és az orvosi ügyeleti 

rendszer szervezését.  

A második hármas blokkba 64%-os fontossággal a gyermekjóléti szolgáltatások szervezése, a 

környezet és természetvédelem és a kulturális szolgáltatás került be. 

A harmadik legerősebb csoportot 63%-os fontossággal a helyi gazdaságszervezés, a 

közbiztonság ügye és az önkormányzat szociális intézményeinek működtetése alkotja. 

A közép mezőnybe tartozik a válaszadók megítélése szerint a turizmus ügye (62%), a helyi 

energia előállítás (61%) kérdése, az önkormányzati gazdasági társaság irányításának igazgatási 

rendszere (60%) - bele értve a piaci módszerek alkalmazását, a kiszervezéseket, egyéb 

módszereket -, az önkormányzati óvoda működtetése (58%), a köztisztaság biztosítása (57%), 

az önkormányzati bölcsőde működtetése (57%), a hulladékgazdálkodás gyakorlata (56%) és a 

a víziközmű-szolgáltatás biztosítása (56%). 

A legkevésbé fontosnak tartott külső önkormányzati közszolgáltatási terület  

a helyi polgári védelemmel való együttműködés (54%), a lakás- és helyiséggazdálkodás (53%) 

és a nemzetiségi ügyek (50%). 

A minősítési sorrendből messzemenő következtetéseket nem lehet levonni, viszont jól 

érzékelhető, hogy az intézmény útján történő feladatellátás, a külső szolgáltató 

igénybevételével megvalósított feladat teljesítés és az önkormányzat által önként vállalt 

feladatok egyaránt fontosak a jó gyakorlatok vizsgálata szempontjából.  

 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

4. Jelölje meg, hogy melyik három belső önkormányzati igazgatási terület jó 

gyakorlatának vizsgálatát tartja leginkább szükségesnek. 
 

A belső önkormányzati igazgatási területen megjelölt kilenc tevékenységi kör fontosságának 

megítélésében a leginkább vizsgálandónak tartott és a legkevésbé fontos között csupán 7% az 

eltérés, vagyis nagyjából mindegyik vizsgálata szükségesnek tekinthető. 



Lássuk ezek után az erősorrendet: 

Leginkább fontosnak (61%) minősítették az e-közigazgatás gyakorlatának vizsgálatát, második 

(60%) az átláthatóság, az integritás kérdése. Dobogós helyre került még (60%) a vezetést 

támogató megoldások jó gyakorlata. 

A középmezőnyt az önkormányzati hivatal belső és külső működése (58%), a változó jegyzői 

szerepkör (56%) és az egyes ma még jegyzői hatáskörbe tartozó hatósági ügytípusok jó 

megoldásai (55%) alkotják. 

A legkevésbé fontosnak tekintett vizsgálati területek az önkormányzati testületi döntéshozatali 

mechanizmus (54%), a közös önkormányzati hivatal (54%) és a polgármesteri szerep 

mesterfogásai (54%). 

 

 
 

 
 

 

5. Melyik díjazási formát tartja fontosabbnak? 

 

A díjazás kérdésében mindenki állást foglalt és elsöprő többséggel (77%) a pénzbeli díjat 

választották, mégpedig szabad felhasználással a gyakorlat továbbfejlesztésével, fenntartásával 

kapcsolatban. Ugyancsak a pénzbeli díjazást támogatta még 17%, akár kötött felhasználással. 

A válaszadóknak csupán 6%-a választotta a díjazás módjának a külföldi tanulmányúton való 

részvételi lehetőségét.  

A nyertes program egyéb módon való támogatását (pl. szponzor által felajánlott termék vagy 

szolgáltatás) tekintetében senki sem választotta. Így egyértelműen a pénzbeli díjat várják az 

önkormányzatok, mégpedig szabad felhasználással.  



 
 

 

6. Egyéb véleménye, javaslata a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok (LÖGY) 

pályázati rendszerének megújításával kapcsolatban. 
 

A kérdőív utolsó kifejtő kérdésére sajnos csak a visszaküldők 31%-a adott érdemben választ. 

Ennek ellenére beérkeztek olyan javaslatok, amelyekkel érdemes a jövőben foglalkozni. 

 

Összegzés 

 

Az eddigi pályázati rendszert értékelő kérdésekre adott válaszok alapján az a sommás 

megállapítás tehető a válaszadók többségi, esetenként túlnyomóan többségi álláspontja szerint, 

hogy 

- a jelenleg alkalmazott kérdőív kisebb mértékű egyszerűsítését indokolt elvégezni, 

- összességében alkalmas a pályázat rendszer a legjobb gyakorlatok feltárására,  

- a helyszíni látogatások szükségesek a pályázati elbírálás folyamatában, 

- hasznos a döntőre való felkészüléshez a prezentációs tréning,  

- a pályázati versenyek döntője ugyancsak hasznos, 

- megfelelően inspiráló a díjazás és 

- a hatékonyságot, valamint a fenntarthatóságot tekintik meghatározó minősítési 

szempontnak. 

 

A pályázati rendszer megújítására vonatkozó kérdések 

 

Örvendetes és lelkesítő, hogy mindenki szükségesnek tartja, hogy a LÖGY programja 

folytatódjon. A 100%-os támogatás kifejezésre juttatja, egyértelműen jelzi, hogy az aktív, 

nyitott és innovatív önkormányzatok részéről jelentős az igény a jó önkormányzati gyakorlatok 

rendszere iránt. 

 

Az egyes önkormányzati feladatok jó gyakorlatainak vizsgálata tekintetében túlzottan nagy 

eltérés és különbségtételre okot adó arányok nem jeletek meg, így döntően csak jelzésértékű az 

egyes, leginkább preferált területek feltüntetése. 

A külső önkormányzati igazgatási területén leginkább szükségesnek tekintik a civil szféra 

bevonását, a lakosság tájékoztatását és az átláthatóságot érintő jó gyakorlatokat. 

A közszolgáltatási területek között a közfoglalkoztatás gyakorlatát, a sport, ifjúsági ügyeket és 

az orvosi ügyeleti rendszer szervezését tartják a legfontosabbnak, míg a belső önkormányzati 

igazgatási területen a leginkább fontosnak minősítették az e-közigazgatás gyakorlatának 

vizsgálatát, az átláthatóság, az integritás kérdését és a vezetést támogató megoldások jó 

gyakorlatát. 



A díjazás kérdésében mindenki állást foglalt és elsöprő többséggel a pénzbeli díjat választották, 

mégpedig szabad felhasználással a gyakorlat továbbfejlesztésével, fenntartásával kapcsolatban.  

 

Javaslatok a LÖGY megújítására vonatkozóan 

 

A rendszer továbbfejlesztése során kiemelt szempontként érdemes kezelni, hogy a pályázati 

rendszer teljes folyamata nyitottan, átláthatóan történjen lehetővé téve a nem pályázó, 

érdeklődő, tanulni vágyó önkormányzatok aktív részvételét a folyamatban. 

 

E tekintetben különösen fontos, hogy a második körbe jutó pályázatok helyszíni látogatása 

úgy kerüljön megszervezésre, hogy azon a téma iránt érdeklődő más önkormányzatok 

képviselői is megjelenhessenek. Erre jó példa volt, amikor a Győr- Moson- Sopron megyei 

pályázatok helyszíni vizsgálatán saját kezdeményezésre részt vett a megyei tagozatvezető. A 

helyszíni látogatáson résztvevő szakértői csoporton kívüli gyakorló kolléga kérdésfelvetései, 

véleménynyilvánítása is jelentős segítséget adott a jó gyakorlatok megoldásainak 

minősítéséhez. 

 

Természetesen ebben az esetben az egyes helyszíni látogatások idő igénye is megnő, valamint 

a TÖOSZ részéről többletszervezést is igényel, viszont mindenképpen növelheti az érdeklődést 

és inspirálhatja a korábban nem pályázókat a jó gyakorlataik felmutatására. 

 

Megfontolandó, hogy a pályázatok elbírálási folyamatába az önkormányzatok széles köre 

bevonásra kerüljön. Az online szavazás feltételrendszerét és lebonyolítási módját végig kell 

gondolni és ki kell dolgozni. A nem pályázó, de érdeklődő önkormányzati szféra aktivitása 

növelhető ezzel a közösségszavazati eljárással, illetve közvetve lehetővé válna, hogy a jó 

gyakorlatok minősítési rendszerét a gyakorlatban alkalmazzák és a szempontrendszer 

áttételesen beépüljön a mindennapi tevékenységükbe. Az eddig a döntő során alkalmazott 

közönségszavazás is felkeltette az érdeklődést, de alapvetően a pályázatot bemutató személyes 

produkciója került a fókuszba, nem pedig a gyakorlat tartalma. 

 

Ugyancsak az aktivitást növelhetné, ha az éves pályázati témák meghatározásában is 

véleményt formálhatnának és javaslatot tehetnének az önkormányzatok. (Természetesen 

ehhez szükséges, hogy az igényelt témához kapcsolódóan sikerüljön támogatót találni, hogy a 

méltó mértékű díjazás feltétele rendelkezésre álljon.) Ezt támasztja alá az egyik polgármesteri 

vélemény, mely szerint: „A 2017. évi kiírás szerintem elhibázott volt, mert talán a legfontosabb 

eleme - a közfoglalkoztatás jó gyakorlata - kimaradt belőle.” 

 

Szintén kapacitás függő, hogy lehessen szabadon választott, nem kiírt témakörben is 

pályázatot benyújtani. Ez viszont akkor tud érdemben működni, ha a jó gyakorlatok 

gyűjtésének rendszere és módszertana kialakításra kerül. 

 

A megvalósult, kipróbált jó gyakorlatok mellett felmerült az igény, hogy a jövőbeni tervekkel, 

ötletekkel, kezdeményezésekkel is lehessen „pályázni”, azaz a felmerülő innovatív javaslatok 

is kerülhessenek nyilvánosságra. Ezzel az innovatív önkormányzatok mozgalma válhatna 

erősebbé és az aktivitás tovább növelhető. 

 

Felmerült, hogy a pénzbeli díj mellé szükséges volna adott esetekben a jó gyakorlatok 

továbbfejlesztésére elismert szakértővel való együttműködés lehetőségét bevonni. Ez 

segíthetné a jó gyakorlat továbbfejlesztését és megfelelő marketingjét. 

 



A pályázati rendszer differenciálását szükséges végiggondolni abból a szempontból, hogy a 

különféle önkormányzati típusok számára külön pályázat kerüljön kiírásra. Az 

összemérés objektivitását növelheti, ha a kisközség nem a nagyvárossal vetélkedik, hanem 

azonos kategórián belül valósul meg a verseny. Kezdetben természetesen nem lehet valamennyi 

önkormányzati kategóriában (község, város, járásszékhely város, megyei jogú város, fővárosi 

kerület) külön versenyeket lebonyolítani, de érdemes ezt a felvetést is végig gondolni. 

 

A jó gyakorlatok népszerűsítését is szükséges lenne folyamatossá tenni, vagyis a kiemelt 

eseményről, a döntőről szóló tudósításon túl érdemes lenne egyenként is publikálni a honlapon 

az egyes nyertes pályázatokat és szorgalmazni az érdeklődőket a helyszíni tapasztalat szerző 

látogatásokra.  

 

Az egy további megoldandó kérdést vet fel, hogy a jó példával ismertté váló települések 

miképpen képesek folyamatosan bemutatni a helyszínen a gyakorlataikat. A látogatók 

fogadásának megszervezése szintén erőforrás igényes, amely viszont nem minden települési 

önkormányzat számára áll rendelkezésre.  

 

Az önkormányzatok gyakorlatában kipróbált és bevált jó megoldásokban rejlő tudás átadása, 

elsajátítása, átvétele és megfelelő adaptálása jelentős mértékben segítheti és gazdagíthatja az 

önkormányzati szféra egészét, ezért is szükséges a program megújított folytatása. 

 

 

Veszprém, 2017. október 19. 

 

Dr. Zongor Gábor 

 

  



A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok 

pályázati rendszerének megújításával kapcsolatban a nem pályázó helyi önkormányzatok részére 

küldött kérdőív feldolgozásának eredménye 

 

A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programban a 20 területi önkormányzatból és a 3178 települési 

önkormányzatból 163 települési önkormányzat vett részt 2008-2016 között. A pályázó 

önkormányzatok közül több települési önkormányzat a Program időtartama alatt többször is pályázott. 

Azt is fel kívántuk mértük online kérdőíves módszerrel, hogy a Programban nem pályázó 20 területi 

önkormányzat és 3013 települési önkormányzat a pályázati felhívások kapcsán miért nem élt a 

pályázati lehetőséggel. 

 

Az online kérdőíves megkeresésre az érintett helyi önkormányzatok részére rendelkezésre álló két 

hétben összesen 82 önkormányzattól (2,72%) érkezett vissza kitöltött kérdőív. 

 

A beérkezett kérdőívek helyi önkormányzatok típus szerinti megoszlása: 

Helyi önkormányzat típusa Helyi önkormányzatok 
száma 

Beérkezett kérdőívek 
száma 

Területi önkormányzatok 20 - 

 ebből: - fővárosi 1 - 

- megyei 19 - 

Települési önkormányzatok 3178 82 

 ebből: - fővárosi kerületi 23 3 

- megyei jogú városi 23 - 

- járásszékhely városi 174 4 

- városi 149 8 

- községi 2809 67 

Helyi önkormányzatok 
összesen: 

3198 82 

 

A kérdőívek egyes kérdéseire adott válaszok számából megállapítható volt, hogy egyes kérdésekre nem 

minden kérdőívet kitöltő önkormányzat válaszolt, az önkormányzatok egy része egyes kérdésekre nem 

válaszolt. Ennek oka a kérdőívekből nem állapítható meg. 

 

A kérdésekre adott válaszok összesítésére a kérdéssort követve kerül sor. 

 

I. A PÁLYÁZATI RENDSZERRE VONATKOZÓ KÉRDÉSEK 

 

1. Ismeri-e a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok (LÖGY) pályázati programot? 

 



Erre a kérdésre a 82 kérdőívet kitöltő önkormányzat közül mind a 82 önkormányzat válaszolt. A 

válaszadók 35,4%-a (29 önkormányzat) nem ismerte, 64,6%-a (53 önkormányzat) ismerte a pályázati 

programot. 

 

 

 

Ebből a pályázati program kiírói számára három meghatározó következtés vonható le: 

- a pályázati felhívással érintett önkormányzatok egy része nem olvassa a részére küldött 
felhívásokat, megkereséseket; 

- a kiíróknak keresniük kell az információk célközönség részére történő hatékonyabb 
eljuttatásának módszereit; 

- a célközönségnek számító önkormányzatok egy része számára közömbös a Program. 
 

Remélhetőleg az online kérdőív további kérdéseire kapott válaszok majd segítik a kiírókat a harmadik 

következtetésben megjelölt közömbösség áttörésére. 

 

2. Amennyiben igen, miért nem pályáztak az elmúlt években? 

 

Erre a kérdésre 59 önkormányzattól érkezett válasz. (Míg az 1. kérdésre „igen”-nel csak 53 

önkormányzat válaszolt, a 2. kérdésre már további 6 – az előző kérdésre „nem”-mel válaszoló – 

önkormányzat válaszolt.) 

 

A válaszadók 13,6%-a (8 önkormányzat) úgy válaszolt, hogy azért nem pályáztak az elmúlt években, 

mert nem érdekelte őket a pályázat, 25 önkormányzat (42,4%) szerint nem volt az önkormányzatukat 

érintő téma, 13 önkormányzat (22%) szerint nem volt szakemberük, aki megírja a pályázatot. 13 

önkormányzat (22%) pedig nem bízott a pályázat sikerességében. 

 

 

 



3. Önkormányzatukat érintő/érdeklő témában pályáznának-e a jövőben? 

 

Erre a kérdésre az online kérdőívet kitöltő 82 önkormányzatból csak 81 válaszolt. 

 

A válaszadók meghatározó többsége, 73 önkormányzat (90,1%) nyitott a jövőbeni pályázati 

lehetőségre, amennyiben olyan téma kerül kiírásra, amely önkormányzatukat érinti/érdekli. 8 

önkormányzat (9,9%) közömbös a jövőbeni pályázatok vonatkozásában. Ezen önkormányzatok 

valószínűsíthetően azon önkormányzatok közé tartoznak, akik az 1. kérdésre „igen”-nel válaszoltak, és 

a 2. kérdésre „nem érdekelt a pályázat” vagy „nem bíztunk a pályázat sikerességében” választ adták. 

 

 

 

A következő két kérdés a pályázati elbírálási módszerekre irányult. 

 

4. Melyik módszert ítéli legjobbnak a pályázatok elbírálási rendszerében? 

 

Erre a kérdésre az online kérdőívet kitöltő 82 önkormányzatból 6 önkormányzatnak (7,3%) nem volt 

véleménye, nem válaszolt, 76 önkormányzat (92,7%) foglalt állást a kérdésben. 

 

A teljesebb körű módszert (pályázati dokumentáció, helyszíni szemle és prezentáció) a véleményüket 

kifejtő 76 önkormányzat közel kétharmada (60,5%), 46 önkormányzat (a kérdőívet kitöltő 82 

önkormányzat több mint fele, 56,1%-a) tartotta a legjobb megoldásnak. Ennél egyszerűbb elbírálási 

módszert 33 önkormányzat tartott a legjobb módszernek: 18 önkormányzat (22%) a pályázati 

dokumentáción túl a bemutatott gyakorlat helyszíni megtekintését, értékelését, 15 önkormányzat 

(18,3%) a pályázati dokumentáció túl prezentáció alapján történő értékelést is elegendőnek tartja a 

pályázatok elbírálása során. 

 

 

 



Jól kivehető tehát az az igény, hogy a pályázatok minél több szemponton, módszeren keresztül legyen 

elbírálva. Ez csökkentheti azt a „bizalom/önbizalom hiányt”, amely az 1. kérdésnél a „nem bíztunk a 

pályázat sikerességében” válaszokat részben eredményezhette. 

 

5. Melyik módszert ítéli legjobbnak a pályázatok elbírálási rendszerében? 

 

Erre a kérdésre az online kérdőívet kitöltő 82 önkormányzatból 7 önkormányzatnak (8,5%) nem volt 

véleménye, nem válaszolt. 

 

Ez a kérdés is a 4. kérdésben felvetett kérdéskört vizsgálta más szemszögből. Az online kérdőívet 

kitöltők 24,4%-a (20 önkormányzat) elegendőnek tartja az egyfordulós elbírálást, míg 55 önkormányzat 

(67,1%) többfordulós elbírálási rendszert ítéli a legjobb módszernek a pályázatok közül a legjobb 

önkormányzati gyakorlatok kiválasztására. Ebből 5 önkormányzat (6,1%) a felmenő rendszerű 

elbírálást tartja jónak: előbb területi (megyei vagy regionális) szintű elbírálás, majd az onnan 

továbbjutó pályázatok országos döntőben történő elbírálás. 50 önkormányzat országos szintű 

elbírálást tart jónak, de ennek 2/5-e szerint van csak szükség pályázati dokumentáció, helyszíni szemle 

és prezentáció együttesére az elbírálásnál [20 önkormányzat (24,4%), szemben a 4. kérdésnél 

ugyanilyen választ adó 46 önkormányzattal]. A 3/5 szerint elégséges a pályázati dokumentáció és az 

azt követő helyszíni szemle az elbírálásnál [30 önkormányzat (36,6%), a 4. kérdésnél ugyanilyen választ 

adó 18 önkormányzattal]. A 4. kérdésre adott válaszokhoz képest markáns eltérés oka – a 

„következetlenség-faktor” kizárása estén – a kérdőív feldolgozásával nem állapítható meg, további 

kutatás tárhatná fel a valós okokat. 

 

 

 

6. Vett már részt legjobb önkormányzati gyakorlatot bemutató rendezvényen? 

 

Erre a kérdésre az online kérdőívet kitöltő 82 önkormányzatból mindegyik válaszolt. 

 

A 82 önkormányzatból 59 önkormányzat (72%) még soha nem vett részt legjobb önkormányzati 

gyakorlatot bemutató rendezvényen (ez részben letükrözi az 1. kérdésnél „nem” választ adó 29 

önkormányzatot, illetve a 2. kérdésnél „nem érdekelt a pályázat” választ adó 8 önkormányzatot és a 

„nem volt az önkormányzatukat érintő téma” választ adó 25 önkormányzatot). E kérdésre válaszoló – 

korábban nem pályázó – önkormányzatoknak csak a 29,3%-a vett részt legjobb önkormányzati 

gyakorlatot bemutató rendezvényen. Ebből 8 önkormányzat (9,8%) nyilatkozott úgy hogy nem szerzett 



hasznosítható tapasztalatot a rendezvényen, 16 önkormányzat (19,5%) szerint hasznosítható 

tapasztalatot szerzett, de csak 4 önkormányzat (4,9%) alkalmazta is utána saját településén a 

tapasztaltakat, 12 önkormányzat (14,6%) nem alkalmazta azokat. 

 

 

 

II. A PÁLYÁZATI RENDSZER MEGÚJÍTÁSÁRA VONATKOZÓ KÉRDÉSEK 

 

A következő kérdéscsoportban arra kerestük a választ, hogy a kérdőívre választ adó önkormányzatok 

hogyan látják a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok pályázati program jövőjét, milyen irányba 

fejlesszék a programot a pályázat kiírói. 

 

1. Fontosnak tartja-e, hogy folytatódjon a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok (LÖGY) pályázati 

programja? 

 

Erre a kérdésre az online kérdőívet kitöltő 82 önkormányzatból csak 81 válaszolt. 

 

A válaszadó önkormányzatok 91,4%-a (74 önkormányzat) fontosnak tartja, hogy folytatódjon a Legjobb 

Önkormányzati Gyakorlatok (LÖGY) pályázati programja, 8,6% (7 önkormányzat) nem tartja fontosnak. 

Ez a válaszarány ellentmondani látszik az I/1. kérdésnél adott 29 válasznak, amely szerint nem ismerték 

a pályázati programot. Remélhetőleg a 74:29 válasz közötti eltérés oka, hogy az online kérdőívet kitöltő 

önkormányzatok a kérdőív kitöltése előtt tájékozódtak a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok (LÖGY) 

pályázati programról és ez alapján változott pozitív irányba a programhoz való hozzáállásuk. Ezt 

azonban csak egy újabb kérdőíves kutatással lehetne feltárni. 

 

 

 

2. Szívesen venne-e több információt az önkormányzati jó gyakorlatokról? Ha igen, milyen 

formában? 



 

Erre a kérdésre az online kérdőívet kitöltő 82 önkormányzatból csak 81 válaszolt. 

 

4 önkormányzatnak (4,9%) nincs igénye további információkra, 77 önkormányzat (95,1%) szívesen 

venne több információt az önkormányzati jó gyakorlatokról: 32 önkormányzat a személyes tanulást, 

rendezvényes történő tapasztalatszerzést tartja jó megoldásnak, 6 önkormányzat papír alapon, 

nyomtatott formában olvasva, 58 önkormányzat – a mai kor tendenciáinak megfelelően – interneten 

szerezne további információkat (41 önkormányzat az interneten olvasva, 17 önkormányzat videókat 

nézve).  

(Megjegyzés: az „igen” választ adók több lehetséges választ is megjelölhettek.) 

 

 

 

3. Milyen típusú rendezvényekre menne el Ön az önkormányzati jó gyakorlatokkal kapcsolatban? 

 

Erre a kérdésre az online kérdőívet kitöltő 82 önkormányzatból csak 81 válaszolt. 

 

A válaszadó önkormányzatok közül csak 23 önkormányzat (28,4%) nyilatkozott úgy, hogy egy budapesti 

konferenciára menne el: 11 önkormányzat (13,6%) a konferencián sok neves előadótól szeretne 

előadásokat hallgatni, 12 önkormányzat (14,8%) a gyakorlati szakemberekkel folytatandó interaktív 

megbeszéléseket részesítené előnyben. 

 

A válaszokban erőteljesen megjelenik az az igény [64 önkormányzat (79%)], hogy az önkormányzati jó 

gyakorlatokkal a helyszínen, a jó gyakorlatot folytató önkormányzatnál lehessen megismerkedni, 

közvetlen és személyes tapasztalatokat szerezve. Ez erősíti a pályázatot kiírók eddigi gyakorlatát, amely 

szerint egyrészt a pályázók vállalták, hogy érdeklődés esetén a településükön bemutatják jó 

gyakorlatuk, másrészt a nyertes önkormányzatok nyílt napokat szervezve mutatják be más 

önkormányzatoknak díjazott önkormányzati jó gyakorlatukat. 

 



 

 

4. Érdeklődne-e jó gyakorlatuk külföldi megismertetése iránt, szívesen tanulna-e külföldi 

önkormányzatok jó gyakorlataiból? 

 

Erre a kérdésre az online kérdőívet kitöltő 82 önkormányzatból mindegyik válaszolt: 64 önkormányzat 

(78%) szerint jó gyakorlatuk külföldi megismertetése fontos a külföldi jó gyakorlatok egyidejű 

megismerése mellett, 18 önkormányzat (22%) esetében nem merült fel ilyen igény.  

 

 

 

5. Van az Önök önkormányzatánál olyan tisztségviselő vagy munkatárs, aki előadást tud/és hajlandó 

tartani már nyelven? 

 

Erre a kérdésre 24 önkormányzat válaszolt. 15 önkormányzat (62,5%) szerint nincs olyan tisztségviselő 

vagy munkatárs, aki előadást tud/és hajlandó tartani. Az „igen” választ adó 9 önkormányzatból (37,5%) 

esetében 3 önkormányzatnál a polgármester (2 polgármester angol nyelven, 1 polgármester angol és 

orosz nyelven), 1 önkormányzatnál 1 önkormányzati képviselő angol nyelven, 1 önkormányzatnál 1 

képviselő és 1 közalkalmazott (könyvtáros) (nem adták meg, milyen nyelven), 3 önkormányzatnál 1-1 

köztisztviselő (1 fő angol nyelven, 2 fő nem adta meg milyen nyelven) és 1 önkormányzatnál a kérdőív 

kitöltője német nyelven (de nem adta meg munkakörét). 

 

6. Ön szerint jobb lenne az önkormányzatuk híre a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok (LÖGY) 

pályázati programban való részvételük miatt? 

 

Erre a kérdésre az online kérdőívet kitöltő 82 önkormányzatból mindegyik válaszolt. 

 

13 önkormányzat (15,9%) szerint nem lenne jobb az önkormányzatuk híre a Legjobb Önkormányzati 

Gyakorlatok (LÖGY) pályázati programban való részvételük miatt. Az „igen”-nel válaszoló 69 



önkormányzatok közül 6 önkormányzat (7,3%) szerint a lakosság körében, 22 önkormányzat (26,8%) 

szerint a települési önkormányzatok körében, 2 önkormányzat (2,4%) szerint a kormányzati és egyéb 

szervezetek körében és 39 önkormányzat (47,6%) szerint mindhárom körben jobb híre lenne az 

önkormányzatuknak a pályázati programban való részvétel miatt. 

 

 

 

Megállapítható, hogy az „igen”-nel válaszoló önkormányzatok számára első helyen áll a többi 

települési önkormányzat véleménye az önkormányzatuk jóhíre szempontjából (74,4%), és második 

helyen tartották fontosnak a lakossági megítélést (54,9%). 

 

7. Ön szerint milyen előnyökkel járna, ha önkormányzatuk részt venne a Legjobb Önkormányzati 

Gyakorlatok (LÖGY) pályázati programban? 

 

Erre a kérdésre az online kérdőívet kitöltő 82 önkormányzatból csak 81 válaszolt. 

 

A válaszadók több mint egyharmada a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok (LÖGY) pályázati 

programban való részvétel legnagyobb előnyének az innovációs gyakorlatok helyi adaptálását, saját 

településükön történő hasznosítását tartják [28 önkormányzat (34,6%)]. Az önkormányzatok 

egynegyede [21 önkormányzat (25, %)g a pályázatuk díjazása esetén helyi fejlesztés 

megvalósulhatóságát tartotta előnynek a pályázaton való jövőbeni részvételükkor. 18 önkormányzat 

(=22,2%) szerint a pályázaton való részvétel segítené az egyes települési önkormányzatok közötti 

együttműködési lehetőségek kialakítását, míg 14 önkormányzat (17,3%) a településük regionális és 

országos szinten történő jobb megismerését jelölte meg a pályázaton történő részvétel hozadékaként. 

 

 

 

Az erre a kérdésre adott válaszok ismeretében nehezen érzelmezhető, hogy az I/6. kérdésre „nem”-

mel válaszoló 59 önkormányzat (az ott válaszadók 72%-a) miért nem vett még részt soha legjobb 

önkormányzati gyakorlatot bemutató rendezvényen. 



 

8. A program kommunikációjával kapcsolatosan jelölje meg azokat az alábbi listából, amik Ön szerint 

javíthatnák a legjobb Önkormányzati Gyakorlatok (LÖGY) pályázati program sikerét és így az 

önkormányzatok jobb megítélését! 

 

Erre a kérdésre az online kérdőívet kitöltő 82 önkormányzatból csak 79 válaszolt. 

 

A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok (LÖGY) pályázati programban korábban nem pályázó 

önkormányzatok estében azt is megpróbáltuk felmérni, hogy a pályázati program kommunikációja 

területén melyek azon az eszközök, lehetőségek, amelyekkel a pályázati program sikerét és így a 

pályázó önkormányzatok jobb megítélését javítani lehetne. 

 

A válaszadók kiemelkedően magas száma [45 önkormányzat (57%)] a több olyan rendezvény 

szervezését tartotta jó megoldásnak, ahol a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok pályázati programban 

résztvevő önkormányzatok előadhatják jó gyakorlataikat. 26 – 26 önkormányzat (32,9% – 32,9%) a 

vizuális megjelenítés mellett voksolt: az önkormányzat által az épületre kihelyezhető tábla, illetve az 

önkormányzat honlapján elhelyezhető banner formájában.  

 

A válaszadók több mint egynegyede [22 önkormányzat (27,8%)] a pályázati programban résztvevő 

önkormányzati vezetőkkel történő több interjú megjelentetését javasolta, a másik egynegyede [20 

önkormányzat (25,3%)] pedig a programmal kapcsolatos nagyobb audiovizionális jelenlétet, a több 

videót, közösségi médiában való megjelentést preferálta. 15 önkormányzat (19%) a nemzetközi 

programokba való bekapcsolódást tartotta olyan megoldásnak, amely javíthatná a Legjobb 

Önkormányzati Gyakorlatok (LÖGY) pályázati program sikerét és így az önkormányzatok jobb 

megítélését. 

 

Felvetődött még a pályázati díjak átadása a pályázati program végén zárórendezvényként egy 

színvonalas bál keretében, de erre mindössze 4 önkormányzat (5,1%) tett javaslatot. 

(Megjegyzés: a válaszadók több lehetséges választ is megjelölhettek.) 

 

 

 



Összességében tehát a válaszadók a kommunikációjában a legjobb megoldásnak a több rendezvény 

tartását és a díjazásnak az önkormányzat épületén tábla, illetve honlapján banner formában történő 

megjelenítését tartották. 

 

9. A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok (LÖGY) pályázati program helyi népszerűsítésében részt 

venne-e az Ön önkormányzata, ha pályázna? 

 

Erre a kérdésre az online kérdőívet kitöltő 82 önkormányzatból mindegyik válaszolt. 

 

A válaszadók többsége, 74 önkormányzat (90,2%) nyilatkozott úgy, hogy részt venne a Legjobb 

Önkormányzati Gyakorlatok (LÖGY) pályázati program helyi népszerűsítésében, és csak 8 

önkormányzat (9,8%) zárkózott el ettől. 

 

 

 

10. Jelölje meg, hogy melyik három külső önkormányzati igazgatási terület jó gyakorlatát tartja 

leginkább szükségesnek. [Fontossági sorrend 1-től (legfontosabb) 3-ig (fontos)] 

 

E kérdésnél arra kerestük a választ, hogy a válaszadó önkormányzatok az alábbi külső önkormányzati 

igazgatási területből melyik három terület jó gyakorlatát leginkább szükségesnek: 

 átláthatóság  

 civil szféra bevonása  

 demokratikus helyi hatalomgyakorlás  

 esélyegyenlőség  

 helyi jogalkotás 

 jogállamiság érvényesülése az önkormányzatok gyakorlatában  

 közvetlen társadalmi részvétel  

 lakosság tájékoztatása  

 önkormányzati együttműködések 

 társadalmi nyilvánosság  

 társulások rendszere 
(Megjegyzés: a válaszadók több lehetséges választ is megjelölhettek.) 

 



A külső önkormányzati igazgatási területekre adott válaszok súlyozott átlagának számítása alapján az 

alábbiak állapíthatók meg: 

 a válaszadó önkormányzatok kimagasló arányban a közvetlen társadalmi részvétel, a civil 
szféra bevonását, a lakosság tájékoztatását, a társadalmi nyilvánosságot és az átláthatóságot 
jelölték meg; 

 általánosan elfogadott volt a demokratikus hatalomgyakorlás, az esélyegyenlőség, a 
jogállamiság érvényesülése az önkormányzatok gyakorlatában és az önkormányzati 
együttműködések; 

 kirívóan alacsony arányban kapott jelölést a választható területek közül a helyi jogalkotás és a 
társulások rendszere. 

 

11. Jelölje meg, hogy melyik öt külső önkormányzati közszolgáltatási terület jó gyakorlatának 

vizsgálatát tartja leginkább szükségesnek. [Fontossági sorrend 1-től (legfontosabb) 5-ig (fontos)] 

 

E kérdésnél arra kerestük a választ, hogy a válaszadó önkormányzatok az alábbi külső önkormányzati 

közszolgáltatási területből melyik öt terület jó gyakorlatát leginkább szükségesnek: 

 gyermekjóléti szolgáltatások szervezése  

 helyi energiaellátás  

 helyi gazdaságszervezés  

 helyi polgári védelemmel való együttműködés  

 hulladékgazdálkodás gyakorlata  

 környezet- és természetvédelem  

 közbiztonság ügye  

 közfoglalkoztatás gyakorlata  

 köztisztaság biztosítása  

 kulturális szolgáltatás  

 lakás- és helyiséggazdálkodás  

 nemzetiségi ügyek  

 orvosi ügyeleti rendszer szervezése 

 önkormányzat szociális intézményeinek működtetése 

 önkormányzati bölcsőde működtetése  

 önkormányzati gazdasági társaság irányításának igazgatási rendszere (beleértve a piaci 
módszerek alkalmazását, a kiszervezéseket, egyéb módszereket)  

 önkormányzati óvoda működtetése  

 sport, ifjúsági ügyek  

 turizmus ügye  

 víziközmű szolgáltatás biztosítása  
(Megjegyzés: a válaszadók több lehetséges választ is megjelölhettek.) 

 

A külső önkormányzati közszolgáltatási területekre adott válaszok súlyozott átlagának számítása 

alapján az alábbiak állapíthatók meg: 

 a válaszadó önkormányzatok kimagasló arányban az önkormányzati óvoda és szociális 
intézmények működtetését, a gyermekjóléti szolgáltatások és az orvosi ügyeleti rendszer 
szervezést, a kulturális szolgáltatásokat, valamint a közfoglalkoztatás gyakorlatát jelölték meg; 



 általánosan elfogadott volt az önkormányzati bölcsőde működtetése, a sport, ifjúsági ügyek, a 
nemzetiségi ügyek, a köztisztaság biztosítása, a környezet- és természetvédelem, a helyi 
energiaellátás, a közbiztonság ügye, a helyi gazdaságszervezés és a turizmus ügye; 

 alacsony arányban kapott jelölést a választható területek közül lakás- és helyiséggazdálkodás, 
a hulladékgazdálkodás gyakorlata, a víziközmű szolgáltatás biztosítása, az önkormányzati 
gazdasági társaság irányításának igazgatási rendszere, valamint a helyi polgári védelemmel 
való együttműködés. 

 

12. Jelölje meg, hogy melyik három belső önkormányzati igazgatási terület jó gyakorlatának 

vizsgálatát tartja leginkább szükségesnek. [Fontossági sorrend 1-től (legfontosabb) 3-ig (fontos)] 

 

E kérdésnél az alábbi kilenc kérdéskörben kértük fontossági sorrend megállapítását három belső 

önkormányzati igazgatási terület jó gyakorlata vizsgálatának kiválasztásával: 

 az önkormányzati testületi döntéshozatali mechanizmus  

 a vezetést támogató megoldások  

 a polgármesteri szerep mesterfogásai  

 a változó jegyzői szerepkör  

 az önkormányzati hivatal belső és külső működése  

 az e-közigazgatás gyakorlata  

 a közös önkormányzati hivatal  

 az átláthatóság, integritás  

 egyes ma még jegyzői hatáskörbe tartozó hatósági ügytípusok jó megoldásai  
 

A három belső önkormányzati igazgatási terület jó gyakorlatának vizsgálatának szükségessége 

kérdéskörben a „legfontosabb” súlyozásban a rangsorban a legtöbb voksot a polgármesteri szerep 

felfogásai, ezt követően a vezetést támogató megoldások, majd „holtversenyben” az önkormányzati 

testületi döntéshozatali mechanizmus, az önkormányzati hivatal belső és külső működése és az 

átláthatóság, integritás igazgatási területek kapták. Legkevesebb voksot az egyes ma még jegyzői 

hatáskörbe tartozó hatósági ügytípusok jó megoldásai kérdéskör kapta. 

 

A három belső önkormányzati igazgatási terület jó gyakorlatának vizsgálatának szükségessége 

kérdéskörben a „fontosabb” súlyozásban a rangsorban a legtöbb voksot a változó jegyzői szerepkör, 

ezt követően az e-közigazgatás gyakorlata, majd az önkormányzati hivatal belső és külső működése 

igazgatási területek kapták. Legkevesebb voksot az polgármesteri szerep felfogásai kérdéskör kapta. 

 

A három belső önkormányzati igazgatási terület jó gyakorlatának vizsgálatának szükségessége 

kérdéskörben a „fontos” súlyozásban a rangsorban a legtöbb voksot a polgármesteri szerep felfogásai, 

ezt követően a közös önkormányzati hivatal, majd az önkormányzati testületi döntéshozatali 

mechanizmus igazgatási területek kapták. Legkevesebb voksot a változó jegyzői szerepkör kérdéskör 

kapta. 

 

A kérdéskörök súlyozásából megállapítható, hogy a válaszadók kiemelten fontosnak tartják a vezetői 

szerepkörök és döntési mechanizmusok jó gyakorlatának vizsgálatát. Ez egyben azt is jelenti, hogy a 



válaszadók részéről kifejezett igény jelenik meg, amelyre a pályázati programok kiíróinak a jövőbeni 

pályázatoknál meg kell találniuk azt a témakört, amelyben erre az igényre válaszolva pályázatot lehet 

majd kiírni. 

 

Az átláthatóság, integritás a „legfontosabb” kategóriában a harmadik helyre került, de a „fontosabb” 

és „fontos” kategóriában a válaszadók közel negyedének voksait kapta csak, összességében a válaszok 

súlyozott átlagának számításával az utolsó helyen végzett. Ez az eredmény pedig arra kell ösztönözze 

a pályázati program kiíróit, hogy milyen módon és módszerrel lehet elmélyíteni az igényt az 

átláthatóság, integritás iránt, amely kérdéskörnek korunk és a jövő közigazgatásában a demokratikus 

önkormányzás megvalósításának egyik oszlopa kell legyen. 

 

13. Melyik díjazási formát tartja fontosabbnak? 

 

Erre a kérdésre az online kérdőívet kitöltő 82 önkormányzatból csak 80 válaszolt. 

 

Erre a kérdésre az online kérdőívet kitöltő 80 önkormányzatból 7 önkormányzatnak (8,8%) nem volt 

véleménye. 

 

A fontosnak tartott díjazási formákra 73 önkormányzat (91,2%) adott értékelhető választ. Pénzbeli díjat 

szabad felhasználással a gyakorlat továbbfejlesztésével, fenntartásával kapcsolatban 45 önkormányzat 

(választ adók 56,3%-a), pénzbeli díjat, akár kötött felhasználással 22 önkormányzat (27,5%), külföldi 

tanulmányúton való részvételi lehetőséget 15 önkormányzat (18,8%) és a nyertes program egyéb 

módon való támogatását (pl. szponzor által felajánlott termék vagy szolgáltatás) 18 önkormányzat 

(22,5%) tartotta fontosnak. 

(Megjegyzés: a díjazási formákra egy kérdőívet kitöltő számára több lehetséges válasz is megjelölhető 

volt.) 

 

A díjazási formákra vonatkozó válaszok is jól tükrözik, hogy az önkormányzatok szabad forrásai 

szűkösek, az önkormányzati jó gyakorlatok további folytatására közvetlen pénzügyi forrásokra van 

szüksége az önkormányzatoknak. Ezért is kerülhetett a ragsorban 4. helyre a külföldi tanulmányúton 

való részvételi lehetőség, amelyből az érintett önkormányzatok csak közvetve profitálhatnak, a 

tanulmányúton szerzett tapasztalatok gyakorlatba történő átültetése is legtöbbször pénzügyi forrást 

igényel. 

 

14. Egyéb véleménye, javaslata a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok (LÖGY) pályázati 

rendszerének megújításával kapcsolatban: 

 



Az online kérdőív kitöltésekor lehetőség volt a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok (LÖGY) pályázati 

rendszerének megújításával kapcsolatban az előző kérdéskörökön túl további vélemények, javaslatok 

megfogalmazására. Ezzel a lehetőséggel 4 önkormányzat élt, 3 vélemény és 1 javaslat érkezett. 

Vélemények: 

1. „Kirakatpolitika az egész. Akkor tudok bármivel jelentkezni, ha már kellő támogatást kaptam. 

Helyezettel beszéltem: a befektetett energia és pénz nem térült meg a díjazásban.” 

2. „Semmi értelme sincs ennek kurzusnak.” 

3. „A 2016-2017-es években nagyon sok pályázattal kellett foglalkoznunk, sajnos mindenre nem jutott 

idő, energia, többek közt erre sem.” 

Javaslat: 

1. „Szabadon választható téma, a nagyobb részvétel érdekében.” 

Összegzés 

A kitöltött online kérdőívekben szereplő kérdésekre adott válaszok alapján az alábbi megállapítások 

tehetők a válaszadók többségi álláspontja alapján: 

1. Javítani szükséges a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok (LÖGY) pályázati program 
meghirdetési, kommunikációs gyakorlatán. 

2. Az eddigi érdeklődésre igényt tartó pályázati témák mellett keresni kell új, önkormányzatokat 
érintő aktuális témákat. 

3. A pályázatok megalapozott bírálatához – az eddigi gyakorlatnak megfelelően – a pályázati 
dokumentációk áttanulmányozása mellett szükséges az azokban foglaltak helyszíni 
megtekintése és prezentációkkal történő bemutatása. A pályázati program 2008-2016 közötti 
tapasztalatai is erősítik a több szempontú értékelést, mivel a pályázati dokumentációk nem 
mindig tükrözi vissza a helyszíni szemléken tapasztaltakat. 

4. A pályázatok díjazási formái közül a továbbiakban is a pénzbeli díjazást célszerű fenntartani, 
megvizsgálva annak lehetőségét, hogy – a pályázati díjakat felajánló minisztériumokkal történő 
egyeztetéseket követően – a jelenlegi kötött felhasználású gyakorlat felváltható-e –részben 
vagy egészben – szabad felhasználású pénzbeli díjazásra. 

5. A pályázati programban megismert és elismert jó gyakorlatok elterjesztése, más 
településeken helyi innovációként való alkalmazása érdekében több szakmai 
rendezvény, disszemináció megrendezésére kerüljön sor, amellyel elérhetővé válik a 

legjobb önkormányzati gyakorlatok eredményeinek terjesztése annak érdekében, 
hogy a pályázati program által kiváltott hatás és ezáltal a legjobb gyakorlatok 
megvalósítására fordított források hasznosulása a lehető legnagyobb lehessen. 

6. Ki kell dolgozni a külföldi jó önkormányzati gyakorlatok jobb megismerhetőségének, hazai 
elterjesztésének módszertanát. 

 

Budapest, 2017. november 09. 

 


