A MANORKA projekt összegzése, a továbbfejlesztés
lehetősége
A projekt előzményei
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ), mint önkormányzati érdekvédelmi szervezet a fő profilja mellett immáron több mint 15 éve felismerte, hogy a polgármesterek és önkormányzati választott vezetők rendszeres képzése az önkormányzati rendszer
bevezetése, 1990 óta megoldatlan Magyarországon. Eseti jellegű, különböző speciális területre összpontosító képzések léteztek, azonban ezek nem illeszkedtek semmiféle egységes
rendszerbe. A TÖOSZ többször felmérte a polgármesterek, önkormányzati vezetők képzési
igényeit. Ezért a felmerülő igények kielégítése céljából több ízben kísérletet tett a szövetség
átfogó képzési rendszerének kialakítására.
Ebben a folyamatban jelentős változást eredményezett az EGT és Norvég Finanszírozási
Mechanizmusok által finanszírozott az „Önkormányzati kapacitás-építési program norvég tapasztalatok alapján 2009–2010” című a Norvég Helyi és Regionális Önkormányzatok Szövetségével (KS) és a Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi Karával közösen megvalósított
projektünk, amelyben a projektgazda a TÖOSZ volt.
A sikeres projekt eredményeként létrejött a Polgármester Akadémia, meghonosítottuk a
norvég Tapasztalatcsere Programot, a képviselőtestületek tréningjét, a Képviselők Képzése
programot. A képzések és tréningek, a közös tanulások, valamint az Európa Tanács által kimunkált egyéb programok bevezetésével létrejött a szövetségünkben az önkormányzati tudásprogram.
A szövetség szolgáltató típusú tevékenységei közül a legmarkánsabb a tudásprogramunk
lett, így nem véletlen, hogy az önkormányzati kapacitásépítés továbbfejlesztése a munkánkban kiemelt szerephez jutott.
Norvég testvérszervezetünkkel, a KS-sel megvalósított sikeres Polgármester Akadémia
programunkat követően 2012. december 1. és 2014. november 30. között került sor a Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 Méltányos Munka és Háromoldalú Párbeszéd
programjának keretében „A Harmadik Oldali Erőszak megelőzése helyi szinten” projektre.
A projekt egyik fontos célkitűzése a norvég-magyar szakmai tapasztalatok cseréje a háromoldalú párbeszéd fejlesztése és a méltányos munkakörülmények megteremtése érdekében az önkormányzati szektorban. A projektgazda a TÖOSZ mellett magyar részről a Magyar
Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ), norvég
oldalról pedig a Norvég Helyi és Regionális Önkormányzatok Szövetsége (KS) és a Norvég
Helyi Önkormányzati Köztisztviselők Szakszervezete volt a partner.
Az előzmények ismeretében nagy örömmel fogadtuk, hogy a Norvég Alap a KS kezdeményezésére – a velünk való egyeztetés alapján – lehetőséget biztosított a magyar országos
önkormányzati szövetségek számára, hogy együttműködésüket és kapacitásukat erősítsék.
A pályázat lehetőségét nyitott volt, de a kiírás egyértelművé tette, hogy csak egy önkormányzati szövetségi összefogás lehet a nyertes. Ezért kézenfekvőnek tűnt, hogy a jelenleg
működő nyolc országos önkormányzati érdekszövetség közösen pályázzon. A TÖOSZ vállalta a projektgazda szerepet és a szövetségek koordinációját. Az első egyeztetést követően
kiderült, hogy három szövetség – a Budapesti Önkormányzatok Szövetsége (BÖSZ), a Megyei Jogú Városok Szövetsége (MJVSZ) és a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége
(MÖOSZ) – nem kíván részt venni a közös pályázatban. Így öt szövetség kezdte meg a közös
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pályázat készítését, viszont nem sikerült egyes részletkérdésekben megállapodnunk, aminek
következtében a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) és a Községek, Kistelepülések
és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége (KÖSZ) külön konzorciumban pályázik.
A másik három szövetség, a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége (KÖOÉSZ),
a Magyar Faluszövetség (MFSZ) a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ)
vezetésével külön, széleskörű összefogással pályázott és nyert.

A projekt rövid leírása
A Norvég Alap (2009-2014) Kapacitásfejlesztés és intézményközi együttműködés programterületen sikeres pályázat eredményeként nyert az „Önkormányzati kapacitásépítés norvég-magyar együttműködéssel” című (HU11-0005-HU11-PP1-2013) projekt.
A Projektgazda a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) A projektpartnerek: a Norvég Helyi és Regionális Önkormányzatok Szövetsége (KS) és a Norvég Oktatási
Minisztérium Életen át Tartó Tanulási Intézete (VOX)
Magyarországi partnerek: a Belügyminisztérium (BM), az Emberi Erőforrások Minisztériuma
(EMMI), a Miniszterelnökség (ME) – a pályázatkor és a kezdeti megvalósítás során a Közigazgatási
és Igazságügyi Minisztérium (KIM) – a Magyar Faluszövetség (MFSZ), a Kisvárosi Önkormányzatok
Országos Érdekszövetsége (KÖOÉSZ), a Szövetség az Életen át tartó Tanulásért (SZETT) és a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ).
A projekt időtartama: 2013 szeptember 25-2016. április 30.
A projekt összköltségvetése: 1.408.962,53 euró.
Projektgazda képviselője: Schmidt Jenő TÖOSZ elnök
Projektvezető: dr. Zongor Gábor TÖOSZ főtitkár
Projektmenedzser: Sabján Katalin TÖOSZ nemzetközi titkár
A projekt kitűzött céljai:
• a helyi demokrácia fejlesztése az önkormányzati szövetségek norvég-magyar tapasztalatcseréje és szakmai együttműködés által;
• a nők szerepvállalásának erősítése a közéletben, a munka és magánélet egyensúlyának
elősegítése;
• az önkormányzati tulajdonú cégek szerepének erősítése norvég tapasztalatcsere programok és legjobb gyakorlatok gyűjtésével és terjesztésével;
• az önkormányzati és járási hivatalok együttműködésének segítése a közigazgatási reform végrehajtása során;
• az önkormányzati érdekképviseleti tevékenység hatékonyságának fokozása;
• a szakmai párbeszéd intézményrendszerének megújítása a kormányzat és az önkormányzati szféra között.
A projekt három fő üzenete:
1. A norvég–magyar önkormányzati kapcsolatokat fejlesztjük: az önkormányzati együttműködések fontosak a társadalmi, gazdasági együttműködések terén. A Norvég Alap
számos önkormányzati hatáskörbe tartozó fejlesztési célt támogat. Projektünkkel az
önkormányzatokat kívánjuk hozzásegíteni a fejlesztési lehetőségek minél jobb kiaknázásához.
2. A tapasztalatcsere és a tanulás a hatékony fejlesztések záloga. A vezetés minősége
nagyban befolyásolja a helyi közszolgáltatások és a közösségi élet színvonalát. Norvég
partnerünkkel a 2009-ben létrehozott Polgármester Akadémia projekt polgármesterképzésének résztvevőit 86%-ban a 2010-es választásokon újraválasztották.
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3. A helyi önkormányzati érdekvédelmet erősítjük norvég tapasztalatokkal, szakértelemmel. A helyi önkormányzatok a helyi demokrácia letéteményesei. Példaképünk a KS a
norvég szövetség, amely az ország egyetlen önkormányzati szövetsége 1972 óta (az
1903-ban alapított Városszövetség és az 1923-ban alapított Faluszövetség összeolvadásából) így a szektor egyik legjelentősebb szervezete. Saját székházzal és 220 alkalmazottal számos szolgáltatást nyújt tagjainak.
A Program Operátor
A MANORKA projektben a Program Operátor kezdetben a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
(NFÜ) volt, majd az NFÜ 2014. január 1-ei megszűnését követően bizonytalanság alakult ki. Az
NFÜ megszűnését követően a 194/2014. (VII. 31.) számú kormányrendelet augusztus 15-vel
jelölte ki Magyarország Kormánya Nemzeti Kapcsolattartónak a Miniszterelnökséget, mint az
európai uniós források felhasználásáért felelős minisztériumot. A változtatásról a magyar kormányzati döntést a norvég partner végül 2015 őszén elfogadta, így a Program Operátor képviseletében a Miniszterelnökség Európai Uniós Fejlesztésekért Felelős Államtitkárság Nemzetközi Együttműködési Programok Végrehajtási Főosztállyal működtünk együtt a projektben.
A Végrehajtó Ügynökség
A pályázatok meghirdetését, kezelését, a pályázókkal való kapcsolattartást a Végrehajtó Ügynökség feladatait ellátó Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt. (NFFKÜ)
végezte.
Az egyes szakmai munka csomagok rövid tartalma:
1. munkacsomag: Koordináció,
adminisztráció és jelentések készítése –
Menedzsment Bizottság (MB)
A Menedzsment Bizottság feladata és
hatásköre: a projekt operatív vezetése, a
döntések meghozatala, a projekt felelős
gazdálkodásának biztosítása, a projekttervek teljesülésének folyamatos szervezése,szakmai koordináció partnerek között,a
projekttel kapcsolatos információk, meghozott döntések projektszervezeten belüli
egyértelmű kommunikálása, az Értékelő Csoport folyamatos tájékoztatása, a projekttel
kapcsolatos ütemterv kidolgozása és elfogadása.
Az MB a projektgazda két képviselőjéből és partnerenként egy fő képviselőből áll, tagjainak
száma: 11 fő. Az MB elnöke: dr. Zongor Gábor a TÖOSZ főtitkára, a projekt vezetője, helyettese
Sabján Katalin projektmenedzser, az MB titkári feladatait a TÖOSZ titkárság kijelölt munkatársa, Krausz Veronika nemzetközi titkár, szakmai koordinátor látta el.
2. munkacsomag: Kiértékelés és felmérések – Értékelési Csoport (ÉCS)
Az Értékelő Csoport létrehozásának kettős célja volt: egyrészt, hogy kontrollként, ha szükséges változtassunk a projekt fókuszán a célcsoport igényei szerint, másrészt kommunikációs
célja volt, hogy minél szélesebb körben váljanak ismertté a projekt vívmányai.
Az ÉCS feladata és hatásköre:a projekttel kapcsolatos szakmai és pénzügyi folyamatok figyelemmel kísérése, a projekt során elvégzett munka átfogó értékelése,tájékoztatás kérése az
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MB döntéseiről, az egyes projektfolyamatok
megvalósításának minősítése,a projekttel
kapcsolatos ütemterv nyomon követése,
szükség esetén a módosítások kezdeményezése, a projekt megvalósításával kapcsolatos
önkormányzati vélemények gyűjtése és továbbítása az MB részére, a projektben részt
vevő szervezetekkel, valamint az egyéb
önkormányzati érdekképviseleti szervekkel
való együttműködés erősítése.
Az ÉCS tagjainak száma: 50 fő. A TÖOSZ,
mint projektgazda 27 főt, a Faluszövetség
10 főt, a KÖOÉSZ 6 főt, továbbá az egyes projektpartner szervezetek egy-egy főt delegálnak
az Értékelő Csoportba. Az ÉCS elnöke Schmidt Jenő a projekt gazda képviselője, a TÖOSZ elnöke, alelnöke Kerekes Miklós, a TÖOSZ társelnöke, társelnökei Lipők Sándor (korábban Dancsó
József), a KÖOÉSZ elnöke és Szabó Gellért, az MFSZ elnöke Az ÉCS titkári feladatait Tóth Karolina, a TÖOSZ testületi titkára, szakmai koordinátor látta el.
3. munkacsomag: Információ, kommunikáció
és fenntarthatóság biztosítása

ÖNkormányzat
XXIV. évfolyam • 2014. második negyedév

A TÖOSZ folyóirata • a MANORKA projekt lapja

www.toosz.hu • www.manorka.net

A munkacsomag tartalma: negyedévente megjelenő
nyomtatott folyóirat, cikkek megjelentetése a projekt
eseményekről, online média szervezése, kétnyelvű honlap üzemeltetése, legalább kéthetente elektronikus hírlevél közzététele, rendezvények, konferenciák szervezése
és promóciós anyagok készíttetése valamint mindezek
révén a projekt eredményeinek felhasználásával az önkormányzati kapacitásépítés folytatása.

25 éves a TÖOSZ

4. munkacsomag: Nők és férfiak közötti
esélyegyenlőség elősegítése
A helyi választott női képviselők (öt magyar és
öt norvég) csere-programja a munka és magánélet egyensúlyának megteremtésére irányuló legjobb norvég önkormányzati gyakorlatok
megismertetésére, majd magyarországi pilotok
végrehajtása.
Esélyegyenlőségi tervezés terén legjobb
gyakorlatok gyűjtése norvég tanulmányúttal.
A tanulmányúton a legjobb önkormányzati gyakorlattal bíró önkormányzati szakemberek
mellett a minisztériumok képviselőinek tapasztalatcseréjére is alkalom nyílit, hiszen a tanulmányút keretében workshopra került sor az esélyegyenlőség kormányzati-önkormányzati
kezelésének összehasonlítására Norvégiában és Magyarországon.
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5. munkacsomag: Önkormányzati szövetségek kapacitásépítése
Az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsa (ÖNET) és az önkormányzati
érdekegyeztetés rendszerének fejlesztése
norvég példák és szakértői támogatása
mellett; minisztériumok, szakszervezet és
szövetségek vezetőinek közös norvég tanulmányútja.
Önkormányzati Információs és Koordinációs Központ létrehozása egy budapesti
ingatlanban, amely nyitva áll az önkormányzatok számára találkozók helyszínéül, tréning-helyszínként.
Önkormányzati tulajdonú cégek számára tapasztalatcsere a KS-en belül működő KS Bedrift
példáján keresztül. Norvég tanulmányúttal és SWOT elemzéssel, az önkormányzati tulajdonú
cégek részvételével.
Hatékonysági hálózatok/tapasztalatcsere programok, megfelelő adatok gyűjtésével a következő témákban:
a) Falvak helyzete az új önkormányzati rendszerben – szakmai tapasztalatcsere (hatékonysági
hálózat norvég módszer adaptációjának lehetősége) norvég önkormányzatokkal, legjobb
gyakorlatok felkutatása. Vezető partner
e témában a Magyar Faluszövetség.
b) Idősellátás, házi segítségnyújtás: szakmai
tapasztalatcsere (hatékonysági hálózat
norvég módszer adaptációjának lehetősége) norvég önkormányzatokkal, legjobb
gyakorlatok felkutatása, tanulmányúttal a
KÖOÉSZ szakmai vezetésével.
Képviselők Képzése Program aktualizálása és 40 tréning végrehajtása a 2014. évi
önkormányzati választásokat követően.
6. munkacsomag: Járási és önkormányzati hivatalok közötti együttműködés erősítése
Valamennyi megyében és a fővárosban is szakmai konzultációk szervezése a kormányzati szervek
bevonásával, majd összegző konferencia 2015 áprilisában. Ezzel párhuzamosan szakmai munkacsoport dolgozza ki az együttműködés kereteit tartalmazó kétnapos tréninganyagot. Trénereket
toboroztunk, akik 100 járásba eljutva tréningeket tartottak a járási hivatalok és az önkormányzati
hivatalok vezetői, dolgozói számára az együttműködés kereteiről. A munkacsoportban valamen�nyi projektpartner aktívan részt vett. A munka csomag vezetője az MKKSZ volt.
7. munkacsomag: Szegénység elleni küzdelem: önkormányzatok számára kifejlesztett tréninggel az életen át tartó tanulásért
A szakmai vezető a Szövetség az Életen át tartó tanulásért civil szervezet norvég partnerével
a VOX-szal együtt az előző finanszírozási periódusban sikeres projektet hajtottak végre a tanulási partnerség helyi szintű megvalósításában.
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Jelen projektben tréninganyagot dolgoztak ki közösen valamennyi partnerrel együtt az önkormányzati vezetők számára az életen át tartó tanulásban, tanulási partnerségekben rejlő
lehetőségek megvilágítására és tréningeken tájékoztatták a polgármestereket, önkormányzati vezetőket és munkatársakat az életen át tartó tanulás nyújtotta lehetőségekről, alkalmazható megoldásokról, módszerekről.

A projekt végrehajtása, eredményei
A projekt kezdetei
2013. szeptember 25-ei nappal a Norvég Alap brüsszeli központja, a Finanszírozási Mechanizmus Irodája (FMI) arról döntött, hogy a hetedik a Kapacitásfejlesztés és intézményközi
együttműködés című programterületen a sikeres pályázat eredményeként megkezdődhet a
munka.2013. november 27-én, Mátraházán ünnepélyes keretek között aláírtuk a Partnerségi
Megállapodásokat. Ezt követően 2013. december 20-án kelt levelében a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség Nemzetközi Együttműködési Programok Irányító Hatósága, mint Program Operátor elfogadta a TÖOSZ által benyújtott, támogatási feltételekre vonatkozó teljesítését. Ennek
megfelelően a támogatási szerződés megkötése megkezdhetőnek minősült. A szükséges kiegészítéseket a TÖOSZ és partnerei az NFKKÜ felé teljesítették.
Közben azonban értesítést kaptunk a Nemzeti Kapcsolattartótól 2013. december 31-én, hogy „a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megszüntetésével összefüggő egyes kérdésekről szóló 475/2013.
(XII. 17.) számú kormányrendelet 13. §-a, valamint a 2007–2013 programozási időszak Európai Területi Együttműködési Programjainak 2014. január 1. utáni végrehajtási intézményrendszeréről, az
EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusokkal és a Svájci Hozzájárulással kapcsolatos feladatok
ellátásáról, valamint a Budapest Duna Kontakt Pont szervezeti felépítéséről és feladatairól szóló 1883/2013. (XI. 28.) számú kormányhatározat értelmében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget
a Kormány 2014. január 1-től jogutóddal (beolvadással) megszünteti. Ennek eredményeként az
alábbi feladatokat a Nemzetközi Együttműködési Programok Irányító Hatóságának jogutódjaként
a Széchenyi Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság látja el: – EGT-Norvég Finanszírozási Mechanizmusok Nemzeti Kapcsolattartó feladatait…” A Program Operátor ügyében a
változtatás egyoldalúan történt, nem került sor előzetes egyeztetésre a norvég féllel.
A tizenkét programterületből kilencben, köztük a mi projektünket érintően is a finanszírozás
és a folyamat gondozása a magyar állami intézményrendszeren keresztül történt. A másik
három programterület esetében, köztük a Norvég Civil Támogatási Alapnál viszont nem így
volt. 2014 áprilisától kialakult a vita a Norvég Civil Támogatási Alap Program Operátoraként
kijelölt Ökotárs Alapítvány tevékenységének megítélése ügyében. A vita következtében a
Norvég Alap brüsszeli központja, a Finanszírozási Mechanizmus Iroda (FMI) leállította a kilenc
programterület finanszírozását. A projekt további sorsa körül jelentős bizonytalanság alakult
ki, mivel még nem jött létre a Támogatási Szerződés és ennek révén a program által megjelölt
pénzügyi előlegre és elszámolásra sem nyílt lehetőségünk.
Ebben a válsághelyzetben a Projektgazda TÖOSZ elnöksége az MB javaslatát elfogadta és
a projekt végrehajtása mellett döntött. Itt is köszönet illeti a TÖOSZ vezetését és a kitartó
projekt partnereket, külön kiemelten a finanszírozásban segítséget nyújtó MKKSZ vezetését.
A bizonytalan finanszírozási helyzet miatt az ingatlanvásárlás ügyét el kellett napolni. Ennek
következtében az Önkormányzati Információs és Koordinációs Központ megvalósítására nem
a tervezettnek megfelelően a projekt elején, hanem a végén került sor.
A projekt körüli bizonytalanságnak véget vetett, hogy 2014 november végén aláírásra került a Támogatási Szerződés, ugyanis a kormányzat úgy döntött, hogy a Norvég Alap által támogatott projektek megvalósulása iránti elkötelezettségnek jelképes kinyilvánítása képen át6

menetileg, – a kialakult vita lezárásáig – helyt álla MANORKA projektek ügyében. Így a Támogatási Szerződés aláírását követően december közepén és a kormányzati előfinanszírozásra is
sor került. A MANORKA projekt végrehajtása ezáltal kiegyensúlyozottabban folytatódhatott.

Az egyes munkacsomagok eredményeinek rövid leírása
1. munkacsomag: Koordináció,
adminisztráció és jelentések készítése –
Menedzsment Bizottság (MB)
A projekt menedzsmentje számára is nagy
kihívást jelentett, hogy a projektben tíz
szervezet – két norvég és nyolc magyar –
vett részt. Ugyanakkor az egyes szervezetek eltérő mértékű és tapasztalatú szakmai
apparátussal vettek részt a munkában.
Ennek következtében valamennyi szereplő
számára folyamatos tanulással és egyeztetéssel járt együtt az ütemes teljesítés. Az
MB többnyire félévente két ülést tartott.
A projektgazda munkaszervezete, a TÖOSZ titkárság munkatársai az egyes projektpartnerek
tekintetében szakmai koordinációs szerepet töltöttek be, így biztosított volt az egyes munkacsomagokban zajló tevékenység folyamatos nyomon követése, segítése és ellenőrzése.
A Menedzsment Bizottság tagjai eltökéltek és együttműködőek voltak a projekt korrekt
végrehajtása során és a bizonytalansági időszakban egyaránt. A támogatási szerződés késedelmes megkötése azt eredményezte, hogy az eredeti pénzügyi terveket nagymértékben át
kellett dolgozni.
A projektpartnerek pontosságukról, elkötelezettségükről és szakmai hozzáértésükről adtak számot a menedzsment feladatok ellátása terén; ezúton is köszönet érte. A sokszereplős
folyamat nehézségek és problémák nélkül zajlott, példát mutatva a kiváló partneri együttműködésről.
2. munkacsomag: Kiértékelés és felmérések – Értékelési Csoport (ÉCS)
Az Értékelési Csoport ülései – amelyek háromszor kétnapos és háromszor egynapos rendezvények keretében történetek – rendszeresen biztosították, hogy a gyakorló polgármesterek
és önkormányzati vezetők megfogalmazzák észrevételeiket és javaslataikat a projekt megvalósításával kapcsolatban. Ugyanakkor a
három önkormányzati szövetség vezető
testületei közötti együttműködést is jelentős mértékben elősegítették.
Az ÉCS indítványa alapján került sor a magyar önkormányzati tulajdonú cégek vizsgálatával kapcsolatos hangsúly eltolódásra.
Tekintettel arra, hogy a legjelentősebb közüzemi közszolgáltatások (víz- és csatorna
szolgáltatás, hulladékgazdálkodás, kéményseprő tevékenység) területén még mindig az
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átalakítás zajlik, ezért a projekt keretei között nem volt mód az ezeken a területeken tevékenykedő szakmai érdekképviselettel a hosszabb távú együttműködés kialakítására, mivel a cégek
tevékenysége jelentős mértékben állami feladattá vált és a projekt időszakában az átalakítás folyamata nem ért véget. Ennek következtében a norvég KS BEDRIFT(a közszolgáltató szervezetek
szakmai érdekvédelmi szervezete) magyarországi meghonosításának nem volt reális esélye.
A projekt során széleskörű országos önkormányzati és esélyegyenlőségi felmérésekre, mélyinterjúkra is sor került, amelyek tapasztalatait hasznosítottuk a végrehajtás során. Ugyancsak minden konferencia, képzés és tréning során átfogó monitoring felmérésekre került sor,
amelyek összesített minősítését rendszeresen az ÉCS elé tártuk, illetve részletesen tájékoztattuk az önkormányzati szférát.
3. munkacsomag: Információ, kommunikáció és fenntarthatóság biztosítása
A munkacsomag sikeres teljesítésének köszönhetően létrejött a projekt honlapja: www.manorka.net. Egyéb megjelenési formák: Facebook: MANORKA-projekt; YouTube csatorna: MANORKAprojekt.
A vállalt hírlevelet csaknem minden héten kiküldtük és ennek révén folyamatosan tájékoztattuk a TÖOSZ-tag önkormányzatokat, valamint a szélesebb közvéleményt. Széles körben
jutott el a MANORKA folyóirata, az ÖNkormányzat az érintettekhez. A negyedévente megjelent folyóirat hű tükrét adja a projekt eredményeinek, valamint a magyar önkormányzatokat foglalkoztató témaköröknek. Valamennyi projektpartner képviselőjének a bemutatására,
illetve bemutatkozására lehetőség nyílt a tíz lapszámban. A nyomtatott folyóirat lapszámai
elérhetőek a MANORKA és a TÖOSZ honlapon is. (http://www.manorka.net/hu/eredmenyek/
letoeltheto-dokumentumok-kiadvanyok/)
Rendezvényeinken az egyenlőség és demokrácia elvét követve nem tettünk különbséget a
meghívottak között: nemre, politikai hovatartozásra, szövetségi hovatartozásra való tekintet
nélkül mindenki előtt nyitva állt a lehetőség a projekthez való csatlakozásra. A tanulmányútra
meghívtuk azokat az önkormányzati szövetségeket is, amelyek nem akartak a tervezéskor partnerek lenni. Az Önkormányzati Információs és Koordinációs Központ nyitva áll valamennyi magyar
önkormányzat előtt, és 2016 januári megnyitása óta számos rendezvénynek adott már helyet.
A jól szervezett és céltudatos kommunikációnak köszönhetően a MANORKA projekt a magyar önkormányzatok körében megfelelően ismertté vált. A munkacsomag vezetője a TÖOSZ
volt és a szakmai munka nagy részét Kolin Péter kommunikációs titkár végezte el.
4. munkacsomag: Nők és férfiak közötti
esélyegyenlőség elősegítése
A munkacsomag céljainak megvalósítására
női képviselőkből álló munkacsoportot alakítottunk ki, valamint szorosan együttműködtünk az összes projektpartnerrel, mindenek előtt azonban az Emberi Erőforrások
Minisztériumának vezető munkatársaival.
A munkacsoport céljai között szerepelt,
hogy tagjai a közéletben betöltött szerepükkel példát mutatva, szemléletformáló szándékkal a nemek közötti esélyegyenlőség
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megteremtése és az egyenlő bánásmód érvényesülése érdekében munkálkodjanak; a nők
közötti összefogást erősítsék; a nők részvételét a helyi közéletben ösztönözzék, és hozzájáruljanak ahhoz, hogy a nők hatékonyan vehessenek részt az őket érintő helyi közösségi döntések meghozatalában. E célok megvalósításának szerves része volt a legjobb gyakorlatok
azonosítása, kiválasztása, terjesztése és népszerűsítése az esélyegyenlőség témakörében.
A munkacsomag keretében elvégzett tevékenységek a következőképpen alakultak. Annak
érdekében, hogy teljes képet kapjunk a nemek közötti esélyegyenlőség aktuális helyzetéről
helyi szinten, az önkormányzati választások előtt egy, valamint azt követően két alkalommal,
országos nagy felmérést végeztünk a nők részvételéről a helyi közéletben, önkormányzatokban, településeken, a településvezetők körében.
Csereprogramot szerveztünk öt norvég és öt magyar női választott helyi képviselő részvételével a munka és a magánélet egyensúlyának megteremtésére irányuló legjobb norvég önkormányzati gyakorlatok megismerése érdekében. A csereprogram egy magyarországi háromnapos munkacsoportüléssel indult, ahol kiválasztásra kerültek az együttműködő magyar-norvég
párok. A mintaprojekt során minden magyar választott képviselő egy-egy norvég választott női
képviselővel dolgozott együtt, cserélt tapasztalatot adott témákban. Az együttműködő települések a következők voltak: Fosnes Hidegkúttal, Abasár Hoylandettel, Etyek Verdallal, Szentendre
Stange-vel, Bük pedig Steinkjerrel együttműködésben valósította meg mintaprojektjét.
A tanulmányúton részt vevő magyar, női választott képviselők kiutaztak norvég kollégáikhoz, hogy a helyszínen tanulmányozzák a norvég jó gyakorlatok megvalósítási formáit. A magyar választott női képviselők a Norvégiában
látott jó példák alapján a norvég kollegák
támogatásával kidolgozták az itthoni munka-magánélet egyensúlyáról szóló kísérleti
tevékenységet, mintaprojektet, tapasztalataikat helyi workshopokon mutatták be
az önkormányzati dolgozóknak, helyi intézményvezetőknek, valamint a lakosoknak.
A magyarországi workshopokon a norvég
kollégák is részt vettek és előadást tartottak.
További norvég és spanyol jó példákat ismerhetünk meg az Útmutató helyi önkormányzatoknak a munka-magánélet egyensúlyának elősegítéséhez norvég és spanyol jó példákon
keresztül kiadványból, amelynek elkészült a magyar fordítása is.
A munkacsoport tagjai rendszeres találkozók során osztották meg egymással tapasztalataikat a nők és férfiak esélyegyenlősége kapcsán, előadásokon vettek részt a témában.
További tanulmányutat szerveztünk Norvégiába, amelyen a választott helyi női képviselőkön kívül magyar kormányzati szereplők és szakértők is részt vettek. Az oslói munkacsoportülésen a részvevők összehasonlították a két ország esélyegyenlőségi politikáját a
helyi szintre összpontosítva. A teljes munkacsomag szakmai tapasztalatait országos zárókonferencián összegeztük, illetve a munkacsomag eredményeit online zárótanulmányban
mutatjuk be.
A megszerzett tapasztalatok alapján megállapítható, hogy összehangolt kezdeményezésekre van szükség, ahol az állami, önkormányzati szabályozások, akciók a helyi tevékenységekkel karöltve változtathatnak a nők és férfiak jelenlegi közéleti szereplésének arányán, növelhetik a munka és magánélet egyensúlyát, hozzájárulhatnak a nők és férfiak esélyegyenlőségének kiegyensúlyozottabb helyzetéhez. A TÖOSZ a MANORKA projekt eredményeit
folytatva, a jövőben Polgármesternői tagozatának munkáján keresztül felkutathatja a már
meglévő jó gyakorlatokat, új képzési programokat, mintaprojekteket indíthat útjára pályázatok keretében, valamint országos és belső kommunikációs csatornáin keresztül népszerűsít9

heti a rendelkezésre álló külföldi és hazai példákat, ily módon járulva hozzá a magyarországi
helyzet javításához, fejlesztéséhez.
5. munkacsomag: Önkormányzati
szövetségek kapacitásépítése
Önkormányzatok Nemzeti
Együttműködési Tanácsa (ÖNET)
A MANORKA projekt egyik kiemelt vállalása volt, hogy igyekszünk tartalmi
szempontból megújítani az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsa
tevékenységét. A munka megalapozása
érdekében széleskörű delegáció járt Oslóban, ahol tanulmányoztuk a norvég partnerségi helyzetet. A program megvalósításában – norvég tapasztalatok alapján – részt vett
mind a nyolc országos önkormányzati szövetség és a Belügyminisztériumon kívül a
Miniszterelnökség és a Nemzetgazdasági
Minisztérium is. Világossá vált, hogy Norvégiában nem jogszabály rögzíti az együttműködés rendszerét, hanem a kormányzat és
az önkormányzati érdekképviselet közötti
megállapodás. A tanulmányút tapasztalatai
is segítették az előkészítő munkát, amely
eredményre vezetett.
Így 2015. szeptember 30-án, a 25 éves magyar önkormányzati rendszer megalakulásának ünnepnapján a nyolc országos szövetség
közül hatnak az elnöke aláírta a stratégiai megállapodást a Belügyminisztériummal. Ezt a
megállapodást az 1742/2015. (X. 13.) Korm. határozat jóváhagyta és ennek megfelelően módosította az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsáról szóló 1128/2012. (IV. 26.)
Korm. határozatot.
Megváltozott az ÖNET összetétele, így a Tanács tagja maradt továbbra is a belügyminiszter
(elnök), a Belügyminisztérium önkormányzatokért felelős államtitkára (alelnök), a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára és az országos önkormányzati érdekszövetségek elnökei. Tagja lett a tanácsnak a nemzetgazdasági miniszter, míg az emberi erőforrások minisztere tanácskozási joggal vehet részt az üléseken. Új eredmény, hogy a Tanács
társelnökét rotációs elv
alapján az országos önkormányzati szövetségek konszenzusos döntéssel biztosítják. Mindezek következtében az
ÖNET súlya szervezeti
értelemben némileg növekedett.
Mind a nyolc országos önkormányzati szövetség aláírta a szövetségek közötti megállapodást, amely megteremtette a közös alapot az együttes munkához. Így lényegében az ÖNET
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megújítása jelentős mértékben az önkormányzati szövetségek összefogásán és közös
fellépésén múlik. Ez a munka megkezdődött
és elfogadásra került az Elnökök Tanácsa által az ÖNET önkormányzati oldalának 2016.
évi munkaprogramja. A megújított ÖNET első
társelnöke 2016-ban Schmidt Jenő, a TÖOSZ
elnöke lett a társszövetségek elnökeinek egyhangú szavazatával.

Önkormányzati Információs
és Koordinációs Központ
Ünnepélyes keretek között, 2016. január 12-én megnyílt a TÖOSZ titkársága által üzemeltetett Önkormányzati Információs és Koordinációs Központot a budapesti Damjanich utcában.
A MANORKA projekt célkitűzéseként megvalósított önkormányzati központ ingyenes
helyszínt biztosít bármely magyar önkormányzat számára, legyen szó megbeszélésről, vagy rendezvényről. Régi igény teljesült
azzal, hogy lett egy hely a fővárosban, amit
megbeszélések helyszíneként használhatnak a polgármesterek, önkormányzati vezetők és szakemberek.
A Központban elérhetőek a TÖOSZ által az
elmúlt években kidolgozott képzési programok és a felhalmozott tudásbázis:
• a MANORKA projekt Képviselők Képzése;
• a szintén Norvég Alap támogatta ügyféloldali erőszak megelőzéséről szóló kétnapos
tréning;
• a Polgármester Akadémia átfogó és tematikus képzése;
• a Településvezetési Akadémia rövidebb, 3 alkalmas képzése, amelynek során a vezetői
készségfejlesztésre fókuszálunk;
• a határon átnyúló együttműködést elősegítő LG4CBC kétnapos tréningje;
• az önkormányzati pénzügyi menedzsmentről a MAFIS nevű kétnapos tréning;
• megismerhetőek a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok pályázatai;
• használható a szakkönyvtár, amelyben tovább folytatjuk a települési monográfiák gyűjtését.
A KS BEDRIFT
A KS BEDRIFT példáját és egyéb nemzetközi tapasztalatokat részletesen feldolgoztuk, a SWOT elemzést elvégeztük, majd konferencia keretében széles körben megismertettük, viszont a magyar közműszektor átalakítása miatt az Értékelő Csoport döntését figyelembe véve megállapítottuk, hogy
nem aktuális a hazai önkormányzati tulajdonú cégek számára a norvég példa adaptálása.
Ugyanakkor áttekintésre került az önkormányzatok adatszolgáltatási rendszere. Összegyűjtöttük
és felmértük az adatszolgáltatások jogszabályi hátterét. Folyamatos együttműködést alakítottunk ki
11

az önkormányzati hivatalok szervezeti kultúrájának változását is előidéző, a Magyar Államkincstár által megvalósítandó ASP (Application Service
Provider, magyarul: alkalmazás-szolgáltató központ) programmal. Szakmai hozzájárulást adtunk
az ASP bevezetéséhez és felhasználási körének
meghatározásához. Az egyes önkormányzati
közszolgáltatások benchmarkjának kialakítását
megalapoztuk, az összehasonlító elemzéseket
folyamatosan publikáltuk. A kialakított rendszerrel szeretnénk hozzájárulni a feladatalapú finanszírozás reálisabbá és fenntarthatóbbá tételéhez.
Hatékonysági hálózatok/tapasztalatcsere programok
A) Falvak helyzete
„Falvak helyzete az új önkormányzati rendszerben – a falvak hatékonysági hálózatának kiépítése” címet viselte a Magyar Falszövetség (MFSZ) által vezetett projektelem, amely utólag
megállapíthatóan igen ambiciózus célkitűzésnek bizonyult.
A Projektben való részvétel az MFSZ számára egyszerre jelentett minden eddigieknél nagyobb feladatot, másrészt kiváló lehetőséget látókörük kiterjesztésére, ismereteik bővítésére. Különösen nagy volt a jelentősége mindezeknek egy olyan időszakban, amikor a teljes
hazai közigazgatás átszervezése zajlott határok újrarajzolásával ( járások) és állami-önkormányzati hatáskörök átrendezésével. Ebben az átalakuló, bizonytalansággal teli közegben a
falusi önkormányzatoknak talajt fogni a korábbiaknál is nehezebb.
A 2013 novemberében megtartott nyitórendezvény helyzetjelentése már tartalmazta azokat a legfontosabb felvetéseket, amik aggályokkal töltötték el a falusi vezetőket – nem elsősorban a saját, mint inkább a faluközösségek jövőjét illetően.
A feladat egyik fő irányát adó megyei workshopok sorozata a következő kérdéskörök aktuális tárgyalását célozta:
• Évfordulókhoz közel a mindenkori költségvetési törvény
• A közfoglalkoztatás változó rendszere
• Az új közfeladat-ellátási rendszer
• A területi közigazgatás átalakítása
• Önkormányzatok és földügyek
• Vidékfejlesztési lehetőségek a falvakban
• Falvak és iskoláink
• Aprófalvak és a jövő
• Helyi közösségi kezdeményezések – LEADER
• A falvak kulturális-közösségi élete
• Vidékfejlesztés 2014-2020
• Falusi pénzügyesek a változások útvesztőin
• Cigány és nem cigány falusiak együttműködése
• Mi legyen a zárótanulmányban?
Bő két év alatt sikerült lebonyolítani a 18 önkormányzati fórumot és Vas megye kivételével
minden megyébe eljutottunk. Előadóink között állami vezetők, minisztériumi szakértők, me-
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gyei hatóságok vezetői, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat képviselői tájékoztatták az érdeklődő polgármestereket, jegyzőket pénzügyi ügyintézőket és helyi képviselőket.
A fórumokon elsősorban kollégákkal találkoztunk, és az egymás gondjának-sikerének
megbeszélése fontos eredménye lett az országjárásnak. Az adott térség, település jó gyakorlatának megismerése a résztvevők közös ismeretévé válva hasznos ötleteket adott saját
gondjaink megoldásához.
Legalább ekkora jelentősége van azonban a Projekt során a Partnerekkel együtt végzett munkának. A más szövetségekkel, minisztériumi tisztviselőkkel, szakértőkkel folytatott rendszeres
együttműködés az egymás közötti távolság csökkentéséhez, esetenként akár az érdekazonosság
felismeréséhez is elvezetett. Külön értéke van
ezek között a norvég partnerekkel kialakult
igazán gyümölcsöző együttműködésnek.
Nagyon értékes ismeretekkel gyarapodhattak azok, akik részt vettek a norvég
önkormányzati rendszer és az ottani kistelepülések helyzetének megismerését célzó
tanulmányúton. Utunk legfontosabb tanulsága talán az, hogy megerősödtünk az egymással való összefogás szükségességében
úgy a települések, mint azok szövetségei viszonylatát tekintve.
A jelenkori helyzetkép rögzítésére, adottságaink számbavételére és a következtetések
levonására, ajánlások megfogalmazására kiválóan alkalmas zárótanulmányban összegeztük
szakértők segítségével a jövőben követendő legfontosabb teendőket. Reális jövőképet igyekeztünk felvázolni, amiben önmagunkkal szemben is megfogalmaztunk elvárásokat.
Ez a jövő azonban számos bizonytalanságot hordoz valamennyiünk számára. Az érdekérvényesítés hatékonyságának javításához elsősorban önmagunk és egymás értékeinek felismerésére, a közös sikerélmények gyarapítására kell törekednünk. Nem elfogadva a központi
döntéshozatal „rólunk, de nélkülünk” kialakult gyakorlatát, mindeközben azonban ügyelve
arra is, hogy kitartóak legyünk abban az értékrendben, ami a táj és a rajta/belőle/érte élő
kisközösségek harmonikus egymásrautaltságában évszázadok távlatában gyökerezik.
B) Idősellátás, házi segítségnyújtás
A Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége (KÖOÉSZ) workshopokat, tréningeket
és konferenciákat rendezett, tanulmányúton vett részt, amelynek során az idősellátás és házi
segítségnyújtás kérdéskörét tanulmányozták, hatékonysági hálózatot hoztak létre,
valamint tapasztalatcsere céljából látogatásokat szervezetek.
A 2013-as nyitó programot követően három workshopot tartottak az ország három
különböző városában: Orosházán, Kisteleken és Marcaliban. Az egyes munkatalálkozókon egyrészt az idősellátás, a szociális
feladatellátás kérdéskörében folytattak
eszmecserét a résztvevő önkormányzati vezetők, szakemberek, egyházi és civil
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szerveződések, másrészt megismertek egy egy jó gyakorlatot, jó példát, tanulva egymástól.
Mindhárom városban jelentős szakmai érdeklődés kísérte a programot.
A projektelem szempontjából jelentős hozzájárulásnak tekinthető a KÖOÉSZ norvégiai tanulmányútja, amelynek során az idősellátási rendszerekkel kapcsolatos előadásokat hallgattak
meg, intézményeket látogattak meg Norvégia fővárosában, Oslóban, illetve a környező településeken: Oppegård és ØvreEiker önkormányzatánál.
A tanulmányút nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy a résztvevők a látottakat és hallottakat
alapul véve akár meg is valósíthassák a norvég példaértékű törekvéseket, amellyel az idősek
mindennapjait tehetik könnyebbé, élhetőbbé.
A KÖOÉSZ a projekt részeként kiadványban mutatja be a magyar idősellátás helyzetét: az
idősekről való gondoskodás jogi szabályozását és a társadalompolitikai intézkedések kereteit.
Részletes ismertetik a jelenlegi ellátási formákat, a feladatköröket és a feladatokat.
A tapasztalatcsere is rávilágított arra, hogy az idősekről való gondoskodás Norvégiához
képest némileg szerényebb keretek között történik Magyarországon.
A lényeges eltérések között kell megemlíteni a nyugdíjak szintjének lényeges elmaradottságát, ami maga után vonja az idősek „aktivitásának” csökkenését, hiszen a jövedelmi
hátrány hatással van a napi tevékenységeikre, a vásárolt közszolgáltatások mértékére, és a
programokon való részvételükre egyaránt.
Egy másik fontos különbség az idősek ellátását szolgáló szociális szolgáltatások finanszírozásában és azok minőségében határozható meg, amely sajnos elmarad a norvégiai szolgáltatások minőségétől.
Előnyként említhetjük meg, hogy Magyarországon a teljes munkaidős foglalkoztatás a jellemző és a szakemberellátottság nagyon jó. Ez a tény egyrészt jó, mert kiszámíthatóbb a
szolgáltatások működtetése, viszont hátrány olyan szempontból, hogy a foglalkoztatási költségek elviszik a szolgáltatások finanszírozásának 80%-át, és csupán csekély összeg marad a
működtetésre, prevenciós beavatkozásokra pedig szinte semmi.
A jövőben elsősorban az idősek aktivitásának növelésére, és azon szolgáltatások körének
és feltételeinek javítására kell helyeznünk a hangsúlyt, amelyekkel az érintettek minél hos�szabb ideig saját lakókörnyezetükben tudják önfenntartásukat biztosítani.
A Helyi Képviselők Képzése Program eredményei
A TÖOSZ a projektben a 2014 őszi önkormányzati választásokat
követően, megújult tartalommal újfent útjára indította a korábban
norvég mintára kifejlesztett Képviselők Képzése Programot.
A program első szakaszában a kétnapos képzési anyag frissítésére, aktualizálására került sor, amely elsőként 2010-ben, majd azt követően sikeresen megvalósított tréningek oktatási anyagára épült,
megújult tartalommal. A törvényi változások, a 2014–20-as EU-s és
nemzeti fejlesztési koncepció és az átalakult közigazgatási rendszer
miatt a régi modulok, kézikönyvek, prezentációs anyagok megújultak. Ehhez kapcsolódóan kissé átalakult a tréning szerkezete is.
Miközben az eredeti cél továbbra is az maradt, hogy alapvető ismereteket ( jogi, közszolgáltatási, költségvetési) adjon a képviselőknek, a tudásbővítés mellett
hangsúlyt kapott a szemléletformálás és a közös gondolkodás kialakítása. Fontos a rendszerszintű gondolkodás képességének fejlesztése a stratégiaalkotásnál, továbbá a képviselők belső
meggyőződésének mélyítése.
A két alkalommal, összesen 40 fő részvételével megtartott képzők képzésén kialakított módszertan alapján a képzéseket a trénerek az adott testületre, településre tudták szabni. A képzőknek ké14

szült munkaanyag online, tematikus mappaszerkezetben (prezentációk, gyakorlatok, módszertani
segédlet, háttéranyagok, kézikönyvek, forgatókönyv) készült, amelyet a trénerek kézhez kaptak.
A program második szakaszában került sor a képzésekre a településeken. A települések
helyi igényei igazolták, hogy milyen fontos a képzési anyag adaptálhatósága, illetve hogy a
tréner ténylegesen a település aktuális szükségleteit vegye figyelembe.
A gyakorlatban egy modulrendszerű, erősen gyakorlatorientált, interaktív, rugalmas program
valósult meg, amely a következő kérdésekben segített együttgondolkodni: az önkormányzat stratégiai tervezési feladatainak hatékonyabbá tétele, a lakossággal való kapcsolattartás formái, a
közszolgáltatások megszervezésének lehetőségei, a képviselők felelőssége, döntési szerepköre;
esetlegesen a hivatal és a képviselők együttműködésének erősítése. Ezen kívül új szemléletmódot kínált a költségvetés tervezésében a programköltségvetés módszertanának bemutatása.
Sok esetben az önkormányzat saját aktuális projektjeiről is gondolkodott, ekkor a képzés
teljes egészében, „személyre szabottan”, ezekre a problémákra és megoldási alternatívákra
koncentrált. Így egyes helyeken ténylegesen a képviselők és a polgármester vettek részt a tréningeken, más önkormányzatok viszont dolgozókat is delegáltak, hogy a belső kommunikációt,
az együttműködést erősítsék. A programban voltak olyan települések is, ahonnan a környék
polgármestereit és képviselőit delegálták a tréningre, hogy a térségi összefogást támogassák.
Több esetben előfordult, hogy a trénerek a polgármesterrel, a jegyzővel vagy más kijelölt helyi
vezetővel többször személyesen konzultáltak a tréningek későbbi sikere érdekében. Az is előfordult, hogy előzetesen bizottsági vagy testületi üléseken, informális egyeztetéseken vettek
részt, hogy a majdani résztvevőkkel hétköznapi munkakörnyezetükben is találkozhassanak.
A megvalósult tréningek tapasztalatai szerint a legtöbbször előforduló tréningelem az
együttműködés-erősítés, a képviselői feladat-tudatosítás és a jövőre vonatkozó elképzelések rendszerezése volt. A legnagyobb hozadék pedig egymás jobb megismerése, a munka
gördülékenyebbé válása, a ciklus feladatainak megalapozása, végiggondolása és sok esetben
megvalósítható projektek, elképzelések kidolgozása lett.
A monitoringokból egyértelműen kiderült, hogy a résztvevők magas pontszámokkal értékelték a tréningeket, a trénerek munkáját és a megszerezhető szakmai tapasztalatokat.
A résztvevők élvezték a csapatmunkát, a szerepjátékokat, a társadalmi részvétel játékot, az
együttműködést és kreativitást igénylő feladatokat, a kisfilmek is új vetülettel gazdagították
a képzéseket.
Áttörést hozott a tréning abban, hogy az egymást alig ismerő képviselők, és a szomszédos
települések képviselői közelebb kerültek egymáshoz. Az egymással vitában álló partnerek is
nyitottak voltak az együttműködésre és együttgondolkodásra. Érvényesült a program szemléletformáló és közösségépítő hatása, a tervezési folyamatok tudatosabbá váltak.
6. munkacsomag: Járási és önkormányzati hivatalok közötti együttműködés erősítése
A munkacsomagban vállalt feladatok szervezett és tartalmas végrehajtása érdekében 2014 februárjában megalakult a Járási
Munkacsoport. A projektpartnerek megállapodása alapján a munkacsoport vezetésére Fehér József, az MKKSZ szakértője a
szakmai vezetői feladatok ellátására pedig
Steiner Erika a TÖOSZ főtitkár-helyettese
kapott megbízást. A munkacsoport tevékenységében folyamatosan részt vettek a
Belügyminisztérium és a Miniszterelnökség
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vezető kormánytisztviselői, a TÖOSZ és az
MKKSZ szakértői – a projekt partnerek közül
– a KÖÉSZ és az MFSZ tisztségviselői. Meghívottként kapcsolódtak be a munkába a
Magyar Közigazgatási Kar és a Közszolgálati
Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége (KÖZSZÖV) képviselői.
2015 januárjától márciusáig a TÖOSZ által
szervezett megyei polgármesteri fórumokon
(a megyei kormányhivatalok hatékony támogatásával) szakmai konzultáció alapján részletes tájékoztatás történt a projekt céljairól és a tréningek várható szakmai eredményeiről. A TÖOSZ
és az MKKSZ szakértői kidolgozták az együttműködés szakmai kereteit tartalmazó kétnapos tréning anyagát. Ezt követően megtörtént a trénerek kiválasztása: 25 fő az önkormányzati területről,
25 fő pedig a megyei kormányhivatali/járási hivatali szakmai körből kapott megbízást.
A két vezető tréner irányításával – a munkacsoport tagjainak szakmai részvételével – 2015
januárjában megtörtént a trénerek felkészítő képzése. A trénerek tréningje véglegesítette a
kétnapos képzés tematikáját, valamint a lebonyolítás tartalmi és szervezeti kereteit.
A projektpartnerek megállapodása alapján az önkormányzatok számára pályázatot hirdettünk, kérve azt is, hogy biztosítsák a kétnapos rendezvény technikai és logisztikai
feltételeit. A pályázatra folyamatos volt a jelentkezés az önkormányzati hivatalok részéről. A TÖOSZ Titkárság koordinálása alapján történt meg a helyszínek, az időpontok, a
résztvevő hivatalok körének és a résztvevők létszámának egyeztetése, továbbá ehhez
kapcsolódóan a trénerek megbízása.
Összesen 264 önkormányzati hivatal pályázott és valamennyi jelentkező részvételéz biztosítottuk a tréningen.
Sikerült elérni azt a célt, hogy a tréningek tervezése során a munkacsoport elérendő célnak
tekintette, hogy a képzések többsége során egy járási hivatal munkatársai több (az illetékességi területén működő) önkormányzati hivatal dolgozóival találkozzanak.
A 100 (+1) tréningből 56 olyan rendezvény volt, ahol az adott járási hivatal
munkatársai legalább 2 önkormányzati hivatal dolgozóival vettek részt a képzésen.
16 tréningen 5 vagy annál több település
önkormányzati hivatalának köztisztviselői
voltak jelen. 45 tréningen 1 járás, 1 város
„párosítás” volt a jellemző. Ebből 18 helyen
a járásszékhely nkormányzatának munkatársai tréningeztek járási (kerületi,hivatali)
kollégáikkal.
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MANORKA tréningek a Magyarországi járásokban

„Önkormányzati kapacitásépítés norvég‐magyar együttműködéssel” projekt
HU11-0005-HU11-PP1-2013

A tréningek sikerességét jellemzően igazolja az a tény, hogy 63 helyen döntöttek úgy,
hogy az együttműködést rendszerbe foglalják és annak szervezési, technikai, tartalmi célkitűzéseit közös dokumentumban (formalizált paktum, megállapodás, közös nyilatkozat stb.)
rögzítik.
A tréningek alkalmával feltárt problémákat és fejlesztési javaslatokat a 2015. októberi zárókonferencián a projektpartnerek közösen elemezték.
A leglényegesebb és általános megállapítások a következők:
• A gyorsan változó jogszabályok, az osztott hatáskörök, az előzetes egyeztetés
hiánya, az eltérő döntési szintek problémája nehezíti a két hivatal együttműködését.
• Az informatikai rendszerek összehangolásának és az azonos rendszerű
adatbázisok hiánya igen komoly nehézségeket jelent a folyamatos napi
kapcsolattartásban.
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• Az együttműködés javítása érdekében feltétlenül szükséges, hogy azonos szakmai logikai
szerkezetű, közérthető nyomtatványok legyenek, és egyszerűsödjön az ügyleírások nyelvezete. Az ügyfélfogadás és ügyféltájékoztatás rendje egységes legyen.
• Az együttműködésben intézményesíteni kell a szakmai konzultációkat, a vezetők közötti
folyamatos egyeztetést, és rendszeressé kell tenni a tréninghez hasonló együttműködést erősítő munkatársi találkozókat. Ennek keretében a munkatársak módszertani felkészítését és képzését a valós szükségletekhez kell igazítani.
• A két hivataltípus együttműködésének erősítése feltétlenül szükségessé teszi, hogy – a
fentieken túlmenően – kiegyensúlyozott legyen a munkaszervezés, megfelelő létszámkerettel dolgozzanak a hivatalok és a jövedelmek mindkét szervezett rendszerben, tükrözzék a végzett munka értékét.
A tréningek résztvevői – anonim módon – elégedettségi kérdőív kitöltésével minősítették
a képzést. A résztvevők több mint két harmada (67%) „nagyon jó”-nak minősítette a képzés
célszerűségét, míg 49%-nak a tréning hasznosságáról is ez volt a véleménye.
A tréningek tapasztalatairól az összefoglaló már elérhető a projektpartnerek és a szakmai
közvélemény számára.
7. munkacsomag: Szegénység elleni küzdelem: önkormányzatok számára kifejlesztett tréninggel a szociális vállalkozások segítése
A MANORKA projekt egyik kiemelt célja az önkormányzatok támogatása az életen át tartó
tanulás szemléletének helyi meghonosításában és fejlesztésében, amely kulcseleme a helyi
foglalkoztathatóság javításának.
A projekt keretében a Szövetég az Életen Át Tartó Tanulásért (SZETT) összesen hét kiválasztott magyarországi települési önkormányzat vezetőjét, illetve a hivatalok munkatársait
készítette fel az életen át tartó tanulás helyi lehetőségeinek feltárására, a közösségi tanulás
ösztönzésére, a helyi erőforrások mozgósítására, összehangolására, az életen át tartó tanulás
helyi stratégiájának kidolgozására és a szociális gazdaság szereplőinek bevonására, azaz az
életen át tartó tanulás helyi megvalósítását koordináló szerepre.
A helyi fejlesztések megvalósításának helyszíneként zömében olyan kisvárosok kerültek
kiválasztásra, ahol aktív nyitott tanulási központ (NYITOK) működik és az önkormányzat része
egy tevékeny térségi együttműködésnek, ezáltal képes a környező települések aktivizálására, bevonására. Így a helyi, illetve a térségi fejlesztések Baján, Balassagyarmaton, Balatonföldváron, Derecskén, Pápán, Sármelléken és Szarvason, valamint a környező településeken
valósultak meg.
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Balassagyarmat

Pápa

Sármellék

Derecske

Szarvas

Balatonföldvár

Baja

Az életen át tartó tanulással kapcsolatos helyi fejlesztések helyszínei
A SZETT által megvalósított projektkomponens alapvető céljai voltak az elköteleződés erősítése a települések vezetésében az életen át tartó tanulás támogatása iránt, a közösségi tanulás
hasznosságának tudatosítása és sikeres minták átadása ennek gyakorlati megvalósításához.
A jól működő, releváns minták bemutatásában nagy segítséget nyújtottak a norvég partnerek, a Norvég Oktatási Minisztérium Életen át Tartó Tanulási Intézete (VOX), illetve a Norvég
Helyi és Regionális Önkormányzatok Szövetsége (KS), hiszen Norvégiában az életen át tartó
tanulás lehetőségének biztosítása a kötelező önkormányzati feladatellátás része. A projektkomponens egymásra épülő fejlesztési tevékenységei a helyi NYITOK-ok bevonásával valósult meg.
A fent említett hét kiválasztott város és mindegyik vonzáskörzetébe tartozó további 6-7
település részesült szakmai támogatásban.
A fejlesztések minden kiválasztott helyszínen egy-egy tájékoztató nap megtartásával indultak a térséghez tartozó települések önkormányzati vezetői számára. Az események során
megjelent településvezetők számára sikerült pontosabb rálátást adni, hogyan élhet a helyi
közösség az életen át tartó tanulás lehetőségével, olyan külföldi és hazai kezdeményezések
bemutatása által, melyek kézzelfogható eredményekkel jártak hasonló helyi közösségek számára. A tájékoztató nyitóeseményeken a hét helyszínen összesen több, mint 70 érdeklődő
résztvevő volt.
A településvezetői tanulóklubok szintén a kiválasztott kisvárosokés ezek térségeibe tartozó további települések polgármestereinek, alpolgármestereinek, illetve jegyzőinek kívántak olyan testreszabott, gyakorlati jellegű digitális és idegennyelvi megoldásokat ismertetni,
amelyek a mindennapi munkájukat közvetlenül segítik. A négy-négy modulos tanulóklubokon
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részt vevő településvezetők nagyon hasznosnak és gyakorlatiasnak tartották ezeket az eseményeket, amelyek – visszajelzéseik szerint – valóban hiánypótló jellegűek és többen kifejezték azon meglátásukat, hogy valóban szükség lenne több ilyen jellegű testreszabott fejlesztésre. A tanulóklubok a hét helyszínen összesen több, mint 50 résztvevővel valósultak meg.
A tanulóklubokat kiegészítve 50 órás felkészítő műhelymunkák is megszervezésre kerültek
a résztvevő önkormányzatok azon dolgozói számára, akik helyben az életen át tartó tanuláshoz kapcsolódó területeken dolgoznak. A műhelymunkák során a résztvevők széleskörű
felkészítést és támogatást kaptak a helyi tanulási szükségletek beazonosítása, a helyi tanulási stratégia megalkotása, a helyi tanulási partnerség kialakítása és szociális vállalkozások
részvételének támogatása területén. Bár több esetben előfordult, hogy olyan önkormányzati
dolgozók is részt vettek a műhelymunkákon, akik nem dolgoznak közvetlenül az adott területen, szinte minden résztvevő nagyon újszerűnek, érdekesnek és hasznosnak ítélte meg a
fejlesztést. A műhelymunkákon részt vevő összes dolgozók száma meghaladta a 80 főt.
A felkészítő műhelymunkák során az egyik kiemelt feladat volt a hét helyszín mindegyikén egy-egy olyan miniprojekt megtervezése, megszervezése és lebonyolítása, amely az
életen át tartó tanulást népszerűsíti és a közösségi tanulásra mozgósít. Ezek jellemzően
egy-egy napos rendezvények (tanulási fesztiválok, kiállítások, közösségi rendezvények
stb.) voltak, melyek a kistérség érdeklődő lakosságát gyűjtötte össze, helyenként 50-90 fős
nagyságrendben. A rendezvények több helyi csatornán kerültek meghirdetésre, az önkormányzatok aktív részvételével. A programok során általában párhuzamosan több témában
lehetett bemutatót, ismertetőt hallgatni (pl. okos eszközök használata a mindennapokban,
tanulástechnikák, az idegennyelv-tanulásra vonatkozó okos megoldások, megújuló energia,
hagyományőrzés stb.), majd beszélgetni, részletesebb információkhoz jutni az adott témával kapcsolatosan.
Az előzőekben jelzett közvetlen fejlesztések mellett a résztvevő települések számára egy
útmutató került kidolgozásra az életen át tartó tanulás helyi stratégiájának kialakításához és
fejlesztéséhez.
Mivel a fejlesztés újszerű, kísérleti jellegűnek tekinthető, kiemelt fontosságú volt a bevont
résztvevők véleményének megismerése, a településvezetők, önkormányzati dolgozók testreszabott kompetenciafejlesztését és a közösségi tanulást támogató és ösztönző tevékenységek helyi fogadtatása. A projektben résztvevő önkormányzati szakemberek visszajelzései
egyértelműen rámutattak arra, hogy az ilyen típusú fejlesztésekre szükség van, mivel ezek
közvetlenül és gyorsan használható tudást képesek teremteni, de azt is egyértelműen jelezték, hogy az ilyen lehetőségek jelenleg hiányoznak a környezetükben.

Az önkormányzati kapacitásépítés továbbfejlesztése
A sokszereplős MANORKA projekt korrekt szakmai végrehajtása jelentős kihívást jelentett
valamennyi projektpartner számára, ugyanakkor megteremtette a partneri együttműködés
alapjait elsődlegesen a projektben résztvevő önkormányzati szövetségek, kormányzati szereplők, a civil szerveződés és a szakszervezet között. Az együttműködés alapja a kölcsönös
tisztelet és bizalom volt. Amennyiben bármely szereplő részéről megingott a bizalom, azonnal
kisebb működési zavar keletkezett. Szerencsére a projektet alkotó szervezetek eltökéltsége
és a közreműködő személyek elkötelezettsége az egyes nehézségeken átsegítette a végrehajtás folyamatát. Ugyanakkor számtalan újabb megvalósítható, a projektet továbbfejlesztő,
egyben a fenntartását erősítő ötlet és kezdeményezés fogalmazódott meg. A továbbiakban

20

néhány hangsúlyos és távlatos kérdéssel foglalkozunk csupán, miközben a gyakorlatot segítő
megoldások sokasága vált a projekt egyik sikerévé.
A projekt alapvető célja a demokratikus helyi önkormányzás képességének és feltételrendszerének, valamint az önkormányzati érdekérvényesítés hatékonyságának a megerősítése a
norvég példák alapján. Tekintettel arra, hogy Magyarországon immáron tíz éve a Kormány döntése alapján működik az érdekegyeztetés intézménye, ezért célunk ennek az intézményesült
formának, az Önkormányzatok Nemzeti
Együttműködési Tanácsának (ÖNET) az
érdemi megújítása volt. E tekintetben
jelentős eredménynek tekinthető, hogy
a kormányzat elfogadta kezdeményezésünket és létrejött az ÖNET megújítását
magába foglaló stratégiai megállapodás, amelyet a Kormány határozatába is
foglalt. Igaz, hogy ezt a megállapodást
a jelenleg nyilvántartott nyolc országos
önkormányzati szövetség közül csak hatan írták alá, viszont az önkormányzati oldal együttműködése ennek ellenére teljes körű. Az országos önkormányzati szövetségek együttműködése szempontjából meghatározó jelentőségű,
hogy mind a nyolc szövetség megállapodásba foglalta, hogy részt vállal a közös munkában.
Konszenzussal megválasztották 2016-ra az ÖNET önkormányzati társelnökévé Schmidt Jenőt,
a TÖOSZ elnökét és a következő esztendőre Lipők Sándort, a KÖOÉSZ elnökét. A kormányzattal
való párbeszéd új rendszere lehetővé teszi, hogy az eddigi követő és reagáló pozícióból kezdeményező szerepkört vállaljon az önkormányzati szövetségek közössége.
Az önkormányzatok és szövetségeik kapacitásfejlesztése szempontjából egyértelművé
vált, hogy jelentős az önkormányzati vezetők igénye a képzésre, továbbképzésre. Elkerülhetetlen, hogy a különféle szakpolitikai területeken, közszolgáltatási ügyekben sokszínű és a
gyakorlatra fókuszáló képzések szervezése megtörténjen a továbbiakban is. A Polgármester
Akadémia, a Tapasztalatcsere Programok és a Képviselők Képzése a mindennapok gyakorlatába építetten megszervezhető.
A MANORKA projekt, és a széleskörű norvég tapasztalatok alapján az önkormányzatokkal lefolytatott viták eredményének figyelembevételével meg kell fogalmazni az optimális
önkormányzatbarát rendszer vízióját. El kell dönteni önkormányzati oldalról, hogy melyek a
helyi autonómia alapvető kritériumai, mi az önkormányzati minimum az önkormányzás szervezeti és szolgáltatási értelmében. A jelenlegi 3178 települési önkormányzati rendszer átalakítása elkerülhetetlen, viszont nem mindegy, hogy a sok vidéki kistelepülési önkormányzat
elsorvad, vagy értelmes és megfelelő garanciákkal körülbástyázott szerződéses rendszerben
együttműködve nyújt európai minőségű közszolgáltatást a falvakban élők számára is. A jelenlegi igazságtalan elosztási és támogatási rendszert fel kell váltania a szubszidiaritásra,
a decentralizációra, a szolidaritásra, a szakszerűségre építő új önkormányzati rendszernek,
amely biztosítja a települések élhetőségét, fenntarthatóságát és a térségek kiegyensúlyozott
fejlődését. Véget kell vetni a szigetszerű, alapvetően politikai kijárásra épülő torz fejlesztési
politikának. Nem hagyhatjuk veszni az önkormányzás értékeit, közösségteremtő, közösségszervező és megtartó erejét.
Az egyes önkormányzati közszolgáltatások államosításával szemben a korrekt megoldás az, ha alkalmassá tesszük az önkormányzatokat a feladataik ellátására. Csak a fe-
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lelősen és tudatosan, valamint megfelelő felkészültséggel rendelkező képviselő testületek, polgármesterek tudnak megnyugtatóan gazdálkodni a közpénzekkel. A szűkösen
rendelkezésre álló közpénz hatékony felhasználásában érdekeltek az önkormányzatok
és a lakosság egyaránt.
A felelős gazdálkodási, az igazságos és minőségi közszolgáltatási rendszer kiépítése igényli
az önkormányzati benchmarking rendszer megteremtését. Lehetővé kell tenni, hogy az egyes
közszolgáltatások szakmai és tartalmi, valamint finanszírozási helyzete is országosan ös�szemérhető legyen. E tekintetben a norvég gyakorlat figyelembevételével szükséges egy
önkormányzati minőségi verseny létrehozatala. E tekintetben a kormányzat legalább annyira
érdekelt, mint maguk az önkormányzatok. Az átlátható gazdálkodás, az átlátható önkormányzati működés segíti a kormányzati döntéshozatalt is és a jelenlegi „puha pénzek” politikájának
felszámolását lehetővé teszi. Meg kell szüntetni a kivételes kormányzati támogatások rendszerét, átláthatóvá kell tenni a feladatalapú finanszírozást és gazdálkodást.
A sokszínű magyar önkormányzati rendszerben a települések közötti különbségek nagyon
eltérőek. Különös figyelemmel kell lennünk ezért a leszakadó, hátrányos adottságú és helyzetű, az általánostól, az átlagostól eltérő sajátosságú településekre. Az önkormányzatok kiemelt
és meghatározó feladata a szociális hátrányok csökkentése, a szociális helyzet javítása. Nem
hagyhatóak magukra sem azok az emberek, családok és közösségek, sem azok a települések, amelyek nem képesek saját erőből és megoldásokból megfelelő élhetőséget biztosítani
maguknak. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a rászorulókat képessé tegyük
az önfenntartásra és a segély csak kivételes, átmeneti hozzájárulás legyen. A projektalapú
támogatási rendszer helyett a hosszútávon kiszámítható és fenntartható fejlesztő rendszert
kell megteremtenünk.
E tekintetben is kiemelt figyelmet kell fordítanunk a fiatalok bevonására az önkormányzás
gyakorlatába. A jövő nemzedéke érzékenyítése, felkészítése és alkalmassá tétele nélkül kiüresedhet az önkormányzás és az elöregedő társadalom szociális problémahalmaza lehetetlen jövő elé állíthatja az elkövetkezendő évtizedek társadalmát. A fiatalokra fókuszálva tudjuk
garantálni az idősödők biztonságát.
A nehézségek és a problémák halmaza mellett is joggal állítható, hogy a sokszínű magyar
önkormányzati rendszer sokféle jó példával és gyakorlattal rendelkezik. A jó gyakorlatok tárának továbbfejlesztése, továbbépítése elkerülhetetlen. Az egymástól tanulásban rejlő erőre
következetesen kell építeni. Az innovatív, kreatív önkormányzati vezetők bevonása az érdekképviseleti és önkormányzati szolgáltató rendszerbe garancia a megújulásra, az újabb kihívásokra adandó fenntartható válaszra.
Az önkormányzatok önmagukban kevesek. Ma már az „egyedül nem megy” a települések
sokasága számára evidencia, ezért továbbra is törekedni kell az önkormányzatokkal együttműködő szakmai szervezetekkel való tervszerű együttműködés rendszerének megteremtésére. A különféle önkormányzati szakpolitikákhoz kapcsolódó szerveződések hálózatosodása
a lehetséges válasz a kihívások teljesítésére.
Az önkormányzatok közötti belső kommunikációs rendszer folyamatos ki- és továbbépítése erősítheti az önkormányzati érdekképviselet reagálóképességét és hatásosságát. Emellett
azonban szükséges az átlátható önkormányzati érdekképviselet megteremtése valamennyi
szerveződés tekintetében. Az érdekképviselet közügy, ezért a köz számára a tevékenységről
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szóló tájékoztatás elkerülhetetlen. Az önkormányzatoknak és a képviseleti szervezeteiknek
sem lehet titka, a nyilvános tevékenység erősíti a munka hitelességét és biztosítja az érintett
helyi önkormányzatok aktív közreműködését.

A projekt és a projektpartnerek honlapjai:
MANORKA projekt – http://www.manorka.net
Belügyminisztérium (BM) – http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium
Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) – http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma
Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége (KÖOÉSZ) – http://www.kisvarosok.hu
Magyar Faluszövetség (MFSZ) –http://www.faluszovetseg.hu
Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ)
– http://www.mkksz.org.hu
Miniszterelnökség (ME) – http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg
Norvég Helyi és Regionális Önkormányzatok Szövetségével (KS) – http://www.ks.no
Norvég Oktatási Minisztérium Életen át Tartó Tanulási Intézete (VOX) – http://www.vox.no
Szövetség az Életen át tartó Tanulásért (SZETT) – http://www.alll.hu
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) – http://www.toosz.hu

MANORKA tanulmányok, kiadványok, promóciós anyagok jegyzéke:
MCS3
ÖNkormányzat a TÖOSZ folyóirata, a MANORKA projekt lapja 10 száma (2014. I–IV. negyedév;
2015. I–IV. negyedév; 2016. I–II. negyedév;)
Önkormányzati érdekképviseleti mozaik 2016. – Szerkesztette: Kolin Péter
MCS4
Gazsó István – Kovács Róbert – Sükösd Anikó: Kutatási jelentés a MANORKA női esélyegyenlőségi felméréshez, 2014
Gazsó István – Kovács Róbert – Sükösd Anikó: Kutatási jelentés a MANORKA női esélyegyenlőségi kutatás 2. felméréshez, 2015.
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Kovács Róbert: A MANORKA projekt hatása az női esélyegyelőségre az önkormányzati szektorban, 2016.
Bük város pilot program kiadványa
Abasár község pilot program kiadványa
Hidegkút község pilot program kiadványa
Kisfilmek: 4 db. interjú helyi női vezetőkkel, munkatársakkal Hidegkúton
MANORKA Projekt – A nemek közötti esélyegyenlőségért
A nők és férfiak helyzete a közéletben és a magánéletben Magyarországon és Norvégiában
2013–2016. Szerkesztette: Krausz Veronika, Lüttmerdingné Balla Mónika, 2016.
Útmutató helyi önkormányzatoknak a munka-magánélet egyensúlyának elősegítéséhez norvég és spanyol jó példákon keresztül kiadvány angolról magyarra fordítása
MCS5
Kovács Róbert – Sükösd Anikó: Önkormányzatok 2011–14 – polgármesterek szemével, 2014.
Kovács Róbert – Sükösd Anikó: Önkormányzatok együttműködései és információi, 2015.
Kovács Róbert: A MANORKA projekt hatása az önkormányzati érdekvédelemre, 2016.
Kovács Róbert Önkormányzati pénzügyekről másképp címmel, 2014.
Kovács Róbert – Sükösd Anikó: Monitoring jelentések a képviselő testületi tréningekről,
2014–2016.
Dicső László: A helyi közszolgáltatások szervezése – 2014.
Dr. Zongor Gábor: A helyi önkormányzatok szervezete és működése – 2014.
Dr. Kovács Róbert: Önkormányzati pénzügyek másképp – 2014.
Iványiné Szabó Andrea: Módszertani segédlet trénereknek – 2014.
Képviselőtestületi képzés ajánló – videó 2015.
A falvak hatékonyságának vizsgálata – Szerkesztette: Zsár Virág, 2016.
Idősekről való gondoskodás Magyarországon és betekintés a norvég idősellátásba, 2016.
Dr. Steiner Erika: A magyarországi önkormányzati rendszerről – 2016.
Tóth Karolina: Hatékonysági Hálózatok létrehozása, működtetése
Lüttmerdingné Balla Mónika: A MANORKA projekt keretében az önkormányzati jó gyakorlatok
gyűjtésének továbbfejlesztési lehetőségei; A TÖOSZ Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok
Program stratégiája és tevékenységének terve 2016–2017.
Kolin Péter: A magyar önkormányzati szövetségek kapacitásépítése a kommunikáció eszközrendszerével
Sabján Katalin: A MANORKA projekt esélyegyenlőségi elemének elemzése, értékelése és
folytatása, továbbfejlesztési lehetőségei-A TÖOSZ Polgármesternői Tagozatának stratégiája
és tevékenysége terve 2016–2017 – Középpontban a társadalmi felelősségvállalás
Sabján Katalin: A magyar országos önkormányzati szövetségek nemzetközi tevékenységeinek megújítási terve – stratégiai dokumentum az önkormányzatok fejlesztésére, kapacitásépítésére a szövetségeiken keresztül a nemzetközi területen
Dr. Zongor Gábor: Az önkormányzati szövetségi tevékenység megújítása – A TÖOSZ stratégia
megalapozása 2016–2020.
MCS6
A járási és az önkormányzati hivatalok közötti együttműködés erősítése – Összefoglaló 100
járási tréning tapasztalatairól – Szerkesztette: Fehér József, 2016.
MCS7
Hodossy Attila – Varjú Lajos – Vincze Zsolt: Útmutató az önkormányzatoknak az életen át tartó
tanulás helyi stratégiájának elkészítéséhez – 2016.
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