
Tükörbe néztünk

Méghozzá a Települési Okos Tükörbe. Vagyis megvizsgáltuk azt, hogy az utóbbi öt évben
milyen projekteket, programokat, fejlesztéseket, rendezvényeket valósítottunk meg. Ezeket
értékeltük az alapján, hogy mennyire voltak hasznosak, értékesek, jók és az értékelés alapján
képet kaptunk arról, hogy melyek azok a területek, amikben jók vagyunk és melyek azok,
amelyek még fejlesztésre szorulnak. Hol állunk most az Okos faluvá válás folyamatában,
melyek azok a projektek, amelyeket érdemes folytatnunk, melyek azok, amiken változtatnunk
kell, hol szeretnénk még erősödni, fejlődni, milyen stratégiai irányokat szeretnénk követni és
mit is jelent majd ez a Cselekvési terv szintjén.

A teljesség igénye nélkül lássunk néhány következtetést, melyre a beszélgetések, illetve az
adatok értékelése során jutottunk.

A Települési Okos Tükrünkben 13 kategóriára osztottuk a megvalósult projekteket. Ezek a
kategóriák az Innovációs képesség, az Alkalmazkodóképesség, a Közösségi gondolkodás, a
Digitális megoldások, a Szolgáltatásokhoz való hozzáférés, a Fenntarthatóság, a Helyi
erőforrások kihasználása, a Hálózatosodás, a Lakhatás, a Jövedelem, a Mobilitás, a Befogadás
és a Forrásallokációs képesség voltak. A kategóriákon belül még további alkategóriákat is
megkülönböztettünk, ezzel vált igazán láthatóvá az, hogy a vizsgálatba bevont 158 projekt
mire irányult, mi volt a célja, mennyire jelentett prioritást az adott terület az elmúlt 5 évben.

A Tükrünk azt mutatta, hogy a legtöbb projektet a Közösségi gondolkodás kategóriájában
valósítottuk meg (összes projekt 26 %-a), azon belül is a Közösségi rendezvények száma volt
a legmagasabb (a kategórián belül 56 %). Ugyancsak előkelő helyen végeztek a
Szolgáltatások elérhetőségének javítása érdekében tett intézkedések (23 %), amin belül
legaktívabbak az Idősgondozás területén (33 %), valamint az Egészségügyi szolgáltatások
elérhetőségének javítása terén voltunk (22 %). Harmadikként pedig az Innovációs képesség
került fel a dobogóra (15 %), melyen belül a Kommunikáció végzett az első helyen (29 %), de
a Gazdaságfejlesztés és az Egészségfejlesztés terén is szép számmal tudtunk innovatív
programokat megvalósítani (25-25 %).

A legkevesebb projektet a Fenntarthatóság kategóriájában valósítottuk meg (6 %), azon
belül a legtöbb projekt a Környezeti fenntarthatóságot érintette (50 %).

A projektek száma azonban egyáltalán nem volt korrelációban azzal, hogy hogyan értékeltük
azokat. A legmagasabb pontszámot Alsómocsolád előző 5 éves projektjeit vizsgálva a
Mobilitás kapta, ami egyrészt a közlekedési, másrészt a társadalmi mozgékonyságot jelenti.
Vagyis egyrészt az, hogy milyen könnyen, környezetbarát módon tudunk közlekedni, a
közlekedés javítása érdekében milyen fejlesztéseket valósítottunk meg, másrészt azt, hogy a
lakosság, az egyes emberek tudásának, készségeinek fejlesztése érdekében mit tett az
önkormányzat, mennyire tudta támogatni fejlődésüket, a jobb munkalehetőséghez, jobb
életkörülményekhez jutásukat.

A Mobilitás a mi Tükrünkben a lehetséges 100-ból 98,2 pontot kapott, tehát úgy értékeltük,
hogy a programjaink eredményesek, sikeresek voltak és a társadalomban is nagyon jó hatást



értek el, bár számosságukat tekintve nem volt sok projektünk ezen a területen. A kategórián
belül az Utak, közlekedési infrastruktúra fejlesztés 4 projekttel 96 pontot, a Közösségi
közlekedés fejlesztése 1 értékelt projekttel 100 pontot, a Társadalmi mobilitás 5 projekttel
(ösztöndíj rendszer, képzési lehetőségek) szintén 100 pontot ért el. Ami azonban beszédes
adat, hogy az eMobilitás terén egyetlen projektünk sem volt. Ezen a területen például
mindenképpen változtatni szeretnénk, hasonlóan azokhoz a „nullás” alkategóriákhoz, melyek
a jövőben nagyobb figyelmet kapnak majd. Ezek az Alkalmazkodóképesség kategóriájában a
Jogszabályi változásokhoz való alkalmazkodás, a Lakhatás kategóriájában az Okos,
Egészséges, Környezetbarát otthonok, a Jövedelem kategóriában pedig az Atipikus
foglalkoztatások támogatása.

Persze elgondolkodtunk azon, hogy mennyire volt reprezentatív az, hogy mely projekteket
vontunk be a vizsgálatba, mennyire kaptunk így reális képet. Nem azért maradtak-e ki
programok, mert annyira természetesnek vesszük, hogy az nálunk működik, hogy eszünkbe
sem jutott megemlíteni? (Például a Közösségi gondolkodás kategóriájában a Felmérések,
közvélemény kutatások) Vagy valóban nem voltak az adott területet érintő fejlesztéseink?
Vannak esetleg más alkategóriák, melyek a mi Okos Tükrünkben nem jelentek meg, pedig
fontosak lennének a jövőben?

Kritika lehet az is, hogy az értékeléseknél szubjektíven, az érzéseinkre hagyatkozva
döntöttünk, ahogy az is, hogy ez a Tükör csupán 10-12 ember véleményét mutatja.
Számunkra azonban a szubjektivitás nem negatívum, hanem tudatos cél volt. A Tükör
elkészítésénél nem volt a célunk, hogy legyen egy objektív, számszerűsíthető adatunk, hanem
az, hogy értékeljük a saját munkánkat, hogy megtaláljuk az erősségeinket és a fejlesztendő
területeket, hogy tanuljunk.

A folyamat során nagyon sokat beszélgettünk, rájöttünk olyan dolgokra, összefüggésekre is,
melyek a Tükör elkészítése nélkül nem jöttek volna felszínre. Értékeltük és átértékeltük a
prioritásainkat, muníciót kaptunk a következő évek Cselekvési tervének összeállításához.
Önmagában az Okos Tükör nem mond túl sokat rólunk. Ami rólunk szól, az a folyamat, amin
végigmentünk. 3 év múlva pedig újra tükörbe szeretnénk nézni, hogy láthassuk a változást, a
fejlődést.

Köszönjük mindenkinek, aki részt vett a folyamatban! A Települési Okos Tükör elkészítéséről
egy Módszertani Útmutatót is készítettünk, hogy azt más önkormányzatok is átvehessék,
alkalmazhassák.

De a Települési Okos Tükrünkben nem csak az önkormányzatot látjuk, hanem azt is, hogy ott
van mögöttünk a közösségünk is, hiszen az Okos Tükör tükre maga a lakosság. A jövőben is
számítunk a véleményükre, észrevételeikre, javaslataikra!


