
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Önkormányzatunk a feladatai ellátása és a közszolgáltatások szervezése és nyújtása során           
kiemelt figyelmet fordít a helyi lakosság, állami intézmények, vállalkozások, civil szféra és            
egyházi intézmények helyi sajátosságaira, azok erőforrásait partnerségek keretében bevonja a          
feladatok ellátásába, a helyben megjelenő igényeket pedig törekszik szinergiába rendezni a           
különböző stratégiáiban. 
  
Ennek szellemében az „Újbuda 60+ Program” a kerületi időskorúak (60 év felettiek)            
életminőségét hivatott javítani. Bevezetése óta számos területtel kapcsolatban indultak         
programok (pl. különböző sportprogramok, szervezett kortárs segítő önkéntesség, kultúra         
stb.). A Környezetvédelmi Program keretében pedig – felelősséget érezvén a környezeti           
fenntarthatóságért – szemléletformálási programokat szervez az Önkormányzat szinte minden         
korosztály számára (óvodáskorúak, aktívan keresők, időskorúak stb.). Az Esélyek Utcája          
Programban” az Önkormányzat a társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos feladatokat        
koordinálja az esélyegyenlőségi és családbarát területen. Hasonló felelősséget érezve, az          
Önkormányzat iskolai programok keretében tart kábítószer-megelőzési órákat a helyi tanulók          
számára. 
  
A Belügyminisztérium – összhangban a hazai helyi önkormányzatok megváltozott         
szerepkörével (helyi gazdaságfejlesztés, társadalomfejlesztés) – meghirdette a „Szolgáltató        
Önkormányzat Díj” pályázatot, amelyben a települési önkormányzatok szolgáltató kultúráját         
díjazza. 
  
A pályázati felhívásban 5 kategóriában nyújthatnak be pályázatot település önkormányzatok          
lakosságszámtól függően. 
  
Újbuda Önkormányzata az 50 000 fő feletti állandó lakosságszám kategóriában nyújthatja be            
a pályázatát, legalább hat jó gyakorlatot prezentálva, és összesen legalább négy területet            
lefedve az alábbi területek közül: 

-        inkluzivitás 
-        helyi gazdaságfejlesztés ösztönzése 
-        településidentitás 
-        önkormányzati együttműködés 
-        digitális társadalom 
-        biztonság 

  
A pályázatot 2019. február 08. napig lehetett benyújtani, melyet meg is tettünk. 
A pályázatban az alábbi területeken és jó gyakorlatokon keresztül mutattuk be           
önkormányzatunk tevékenységeinek egy részét, mellyel alkalmasak lehetünk a díj         
megnyerésére: 



 
Inkluzivitás területéről: 

·         Esélyek utcája program 
·         Idősek Akadémiája program a 60+ programon belül 
·         Egészséges és Aktív Időskor Újbudán program 

Helyi gazdaságfejlesztés ösztönzése területéről: 
·         50 + Program 

Településidentitás területéről: 
· A helyi természeti értékek megismertetése és lakossági környezettudatos         

szemléletformálás Újbudán 
Biztonság területéről: 

·         Újbudai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 
A fenti programok és ezen belül a szolgáltatások mind vállalt feladatok és az újbudai 
lakosok életminőségének javítását szolgálják. 
 
A "Szolgáltató Önkormányzat Díj" 2019. évi pályázati felhívása alapfeltételként írja elő,           
hogy: 
  

"A pályázó települési önkormányzat testületi határozatban deklarálta, hogy        
feladatellátásának hogyanját a szolgáltatói kultúra értékrendje határozza meg". 

  
Ugyanakkor a Belügyminisztérium a honlapján közzétett hivatalos tájékoztatása szerint:         
„A pályázat benyújtásának pillanatában elegendő egy polgármesteri nyilatkozat arról,         
hogy 2019. február 28-ig a képviselő-testület elé terjesztésre kerül egy határozati           
javaslat, melyben kinyilvánítja a képviselő-testület, hogy kötelező és önként vállalt          
feladataik ellátását a szolgáltató önkormányzat fogalmával azonosulva a szolgáltatói         
kultúra értékrendjének szellemében és gyakorlatában végzik.”, 
  
Önkormányzatunk a benyújtott pályázati dokumentációjához csatolta a hivatkozott        
nyilatkozatot Polgármester Úr által aláírva. Ugyanakkor szükséges a Belügyminisztérium         
tájékoztatásának megfelelően eljárva a képviselő-testületi határozat meghozatala a        
pályázat befogadásához. 

  
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati           
javaslat jóváhagyásával a pályázati felhívás alapfeltételének eleget tenni szíveskedjen. 
  
 
Budapest, 2019. február 8. 
 
  

dr. Hoffmann Tamás 
  


