A felhasználók munkáját az
Útmutató azzal támogatja, hogy:
• szakmai támogatást nyújt az önkormányzatok
eredményesebb működéséhez,

• segít hozzájárulni a szolgáltató önkormányzatszemlélet kialakulásához,

• és olyan praktikus segédanyagokat nyújt, amelyek

támogatják az önkormányzatok hétköznapi munkáját.

Használata javasolt:
Polgármester és képviselő-testület
( 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. fejezetek)

Jegyző

A téma kapcsolódásai, hivatkozások

KÖFOP-2.3.4-VEKOP-15-2016-00002
„Önkormányzati Fejlesztések Figyelemmel Kísérése II.”

ÚTMUTATÓ

• http://bm-oki.hu/News/ViewFile?fileId=1231
• 1. fejezet. „Bevezetés” (9-13. oldal)
KAPCSOLÓDÓ BROSÚRÁK:

• A települések identitása, jövőképe és sikeressége
Módszertanok és ajánlások a jövőkép tervezéséhez

• Bevonás és kommunikáció a településeken

  A nem online bevonási formák
Bürger Fórum
A lakosság bevonása digitális eszközökkel
A közösségi média funkciói
A közösségi média-stratégia megalkotása
Az önkormányzati digitális közösségi felületeken megjelenő
tartalmak
Kríziskommunikáció az elektronikus térben
Digitális felületek akadálymentesítése
Kistelepülési javaslatok

A Z ÚTMUTATÓRÓL
Segédanyag az ÖFFK II. projekt kutatásai alapján

készült „ÚTMUTATÓ”-hoz az önkormányzatok számára

• A „jó gyakorlatok” figyelése
• Az önkormányzatok együttműködései
• A közfeladat-ellátás tervezése
• A települések fenntarthatósága

( 6. fejezet)

Kommunikációért felelős munkatárs
( 3. és 4. fejezet)

Informatikai feladatokért felelős munkatárs

Belügyminisztérium
Önkormányzati Koordinációs Iroda
1094 Budapest, Balázs Béla utca 35.
Postacím: 1903, Budapest Pf.: 314 Tel: 06 1 441-1539,
Fax: 06 1 999 43 85 Email: oki@bm.gov.hu

( 3.7 , 3.8 , 3.9 , 7.6 alfejezetek)

Esélyegyenlőségért felelős munkatárs
( 6. fejezet)

Európai Szociális
Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Az Útmutató az ÖFFK II. projekt keretében ös�-

szegyűjtött kutatási anyagok (Kutatás I.-II.-III.)

Az Útmutató fejezeteinek szerkezeti felépítése

által feltárt problémákra, az önkormányzatok

Miért fontos
a téma?

mindennapjaiban jelentkező nehézségekre
kíván gyakorlati megoldásokat, tanácsokat

A kutatók
megállapításai

Öndiagnózist
segítő
kérdéssor

nyújtani.

A hazai településfejlesztés mindennapjaiban a legfontosabb hiányterületek a következők:
• Mennyire vagyunk képesek felismerni, hogy mikor van szükségünk a másokkal való együttműködésre a saját falunk, városunk hatékonyabb
fejlesztése érdekében, vagy mikor jobb egyedül
lépnünk?

Példák tipikus
problémákra,
fontos célokra

Az Útmutató tartalmi elemei

• Mikor, hogyan tudjuk jobban kamatoztatni
a település meglévő emberi és gazdasági erőforrásait, legyen szó szakemberekről, civil szervezetekről vagy vállalkozásokról?

• Rövid elméleti háttér leírása,
• a helyzet felmérését segítő kérdéssorok,
• a problémák, célok megfogalmazását segítő példák,

• Hogyan gyűjtsük be a tervkészítést megalapozó
adatokat, információkat?

•
•
•
•
•

• Hogyan tartsuk azokat naprakészen, és hogyan
használjuk ehhez a legkorszerűbb technika mindenki számára könnyedén elérhető eszközeit?
Ezeken a területeken a leginkább szükséges a jó gyakorlatok és azok alkalmazási lehetőségeinek feltárása,
alkalmazhatóságuk elemzése és az eredmények széles
körű elterjesztése.

a megoldást támogató módszertani javaslatok,
sablonok,
egyszerű ábrák,
folyamatleírások,
javaslatok,
ötletek forráshiányos települések számára,
egy elektronikus könyvtárban szakirodalom.

Módszertani
javaslatok

Jó
gyakorlatok

Az Útmutató fejezetei
•
•
•
•

A települések identitása, jövőképe, sikeressége
Bevonás és kommunikáció a településeken
Egymástól tanulás és jó gyakorlatok figyelése
A települési önkormányzat együttműködéseinek
rendszeres áttekintése
• Stratégiai tervezés a közfeladat-ellátásban
• Úton a fenntartható településhez

„Amikor tizenkét évvel ezelőtt, frissen megválasztva beültem a polgármesteri székbe, azt hittem, eleget tudok
a településfejlesztésről, és amit nem tudok, azt majd tudják a kollégáim. Ma már tudom, hogy az ilyen kérdésekben
igencsak rám fért, és tizenkét év után is még mindig rám fér a tanulás, így csak ezt tudom ajánlani minden
polgármester kollégámnak.”

(Részlet az egyik budapesti kerület közismert, korábban a nagypolitika csúcsait is megjárt polgármestere beszédéből, amely azon az
ünnepségen hangzott el, mikor megkapta a hosszú időn át folytatott, tervszerű városfejlesztésért odaítélt Hild János-díjat.)

