MEGHÍVÓ
ZÁRÓ KONFERENCIÁRA
A Belügyminisztérium „Helyi versenyképesség-fejlesztési kutatási program” című KÖFOP-2.3.3VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú kutatási projektjének stratégiai célja a helyi közszolgáltatások
minőségének és a helyi versenyképesség fejlesztésének, valamint a költséghatékony és méltányos
helyi közszolgáltatás-finanszírozás kialakításának megalapozását elősegítő eszközrendszer
kidolgozása volt.
A projekt az önkormányzatok számára olyan a hazai viszonyokra reagáló konkrét gyakorlati
megoldásokat és módszertani eszközrendszereket dolgozott ki, amelyek alkalmazásával az
önkormányzatok eredményesen tudják javítani a helyi közszolgáltatások minőségét, a versenyképességet
meghatározó tényezőket és feltételeket.
A rendezvények fő célja a már megvalósított kutatások eredményeinek ismertetése, a létrejött
eredménytermékek és eszközök részletes bemutatása.
Ezúton tisztelettel meghívom az alábbi Záró konferenciák egyikére
Nyugat-magyarországi Záró Konferencia
Időpont:

2018. február 27. (kedd) 10:00 óra – regisztráció: 09:00 órától

Helyszín:

Hotel Marina Port, 8174 Balatonkenese, Kikötő utca 2-4.
Kelet-magyarországi Záró Konferencia

Időpont:

2018. március 1. (csütörtök) 10:00 óra – regisztráció: 09:00 órától

Helyszín:

Hotel Eger & Park, 3300 Eger, Szálloda utca 3.

Bízunk benne, hogy részt tud venni valamelyik rendezvényünkön, amennyiben nem tud részt venni a
rendezvényen, kérem, hogy a programtervben ismertetett témaköröknek megfelelően, az adott
területen/területeken releváns tapasztalattal rendelkező szakértő kolléga részvételét biztosítani
szíveskedjen. Egy településről több érdeklődőt is szívesen várunk.
Kérem, hogy részvételi szándékát a jelentkezési lap kitöltésével jelezze, legkésőbb a választott
rendezvény előtti nap 14:00 óráig
Nyugat-magyarországi Záró Konferencia - JELENTKEZÉSI LAP
Kelet-magyarországi Záró Konferencia - JELENTKEZÉSI LAP
(Ha a link nem működne, kérem, másolja be a böngészőjébe az alábbi sorok valamelyikét:
Nyugat-magyarország: http://em.kulcs.net/bm-regisztracio/?megh=GU6MNVHQ
Kelet-magyarország: http://em.kulcs.net/bm-regisztracio/?megh=BV3RZTET)
Budapest, 2018. február 15.
Üdvözlettel:

Pogácsás Tibor
s.k.
önkormányzati államtitkár

„HELYI VERSENYKÉPESSÉG-FEJLESZTÉSI KUTATÁSI PROGRAM.”
KÖFOP-2.3.3-VEKOP-16-2016-00001
ZÁRÓ KONFERENCIA

PROGRAM:
09:00 - 10:00

Regisztráció

10:00 - 10:10

Köszöntő – Pogácsás Tibor, Önkormányzati Államtitkár

10:10 - 10:20

Megnyitó - Dr. Dukai Miklós, Önkormányzati Helyettes Államtitkár

10:20 - 10:50

A hagyományos közszolgáltatásoktól a jövőépítésig – Kovács
István Vilmos, szakértő

10:50 - 11:05

Kávészünet
A

helyi

közszolgáltatások

minősége:

lakossági

igények,

önkormányzati lehetőségek – Hogyan hat a finanszírozás a
minőségre – Cserneczky Tamás, kutatási célterület vezető
11:05 - 12:20

Az

önkormányzatok

megújuló

szerepvállalása

a

helyi

versenyképesség erősítésében – Földi Zsuzsanna, kutatási célterület
vezető
Az eredmények elérhetősége és további életútja – Hegyes Orsolya,
szakmai vezető, Belügyminisztérium

12:30 - 13:30

Ebéd

13:30 - 15:00

Kötetlen szakmai beszélgetés

