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Előszó
A N em zeti Közszolgálati Egyetemen (NKE) 2013 januárjában indult el a Képzés a konvergenciarégiók
ban lévő önkormányzatoknak című, uniós finanszírozású projekt (ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001). A
program a közszolgálati továbbképzési rendszer fejlesztését segíti elő annak érdekében, hogy az önkorm ányzati köztisztviselők gyorsan és eredm ényesen tudjanak alkalm azkodni a m odern közigazga
tás igényeihez. A projekt keretében hat e-tananyag fejlesztésére került sor, amelyek több m int 19 ezer
önkorm ányzati tisztviselő egyéni képzési tervébe épültek be. Az új közigazgatási életpályát tám ogató
továbbképzési rendszer nem csak hiánypótló, m odern tematikájú, de egyben m unkaidő-kím élő m ó d 
szer is. A projekt keretében kidolgozott új e-tananyagok bem utatására a Nem zeti Közszolgálati Egye
tem öt társegyetemmel együttm űködve konferenciasorozatot szervezett, amelynek állomásai: D ebre
cen, Miskolc, Pécs, Szeged és Győr.
A konferenciák elsődleges célja, hogy az ország öt „pólusegyetemét” m int közrem űködő továbbkép
zési helyszíneket bevonja a projektbe. Így a tisztviselők a lakóhelyükhöz közel kaptak lehetőséget ar
ra, hogy az adott tudást megszerezzék. Másfelől a résztvevők régiójuk helyi sajátosságait megismerve
győződhettek meg a tananyagok gyakorlati értékéről. A tananyagok szerzői, a helyi oktatók és szakér
tő k előadásai segítséget nyújtottak abban, hogy a résztvevők elméleti tudásukat lokális, gyakorlati pél
dák megismerésével mélyítsék el. A konferencia tém ái a következők: konfliktusm enedzsm ent, szerve
zetfejlesztés, településfejlesztés, m odernizáció, urbanizáció, feladatellátás.
Ö n m ost a Fenntartható önkormányzatok a Dél-Alföldön cím ű tanulm ánykötetet tartja kezében,
amely a Szegedi Tudom ányegyetemen m egrendezésre került önkorm ányzati konferencia előadása
it tartalm azza tanulm ányok formájában: az innovatív önkorm ányzati konfliktuskezelési m ódszerek
ről, a szektorok településfejlesztési célú összefogásáról, a településfejlesztés szegedi gyakorlatáról, az
e-governm ent és a településm arketing kapcsolatáról a Dél-Alföldön, az akadálymentesítés szerepéről a
településfejlesztésben és -rendezésben, valam int a helyi gazdaság és az önkorm ányzatok kapcsolatáról.
Az NKE nagy hangsúlyt helyez arra, hogy azok a köztisztviselők is megism erhessék az előadá
sok tartalm át, akik nem tudtak részt venni a konferencián. A kötetek teljes tartalm a hozzáférhető,
és térítésm entesen lletölthető a http://vtki.uni-nke.hu/arop-program ok/arop-2_2_22/_fenntarthatoonkorm anyzat_-e-tananyagokat-bem utato-konferenciasorozat/konferenciakotetek weboldalról.

