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MEGHÍVÓ
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI POLGÁRMESTERI FÓRUMRA, amelyre
2020. január 22-én (szerdán) 14.00 órától kerül sor a Közösségi Házban (Régi
Iskola), a Bábolna Tévé Stúdiótermében cím: 2943 Bábolna, Toldi u. 24.
A TÖOSZ – mint eddig minden évben – idén is megrendezi valamennyi megyét érintő polgármesteri
fórumait. A 2019. október 13-ai általános önkormányzati választásokat követően valamennyi
megyében tisztújításra – tagozatvezető, tagozatvezető-helyettes és küldöttek választására – kerül
sor, ezért megyei fórumsorozatot tartunk 2019. december 1-je és 2020. március 11-e között.
A megyei küldöttválasztásokat követően legkésőbb 2020. április 13-áig kerül sor a TÖOSZ tisztújító
Küldöttgyűlésének megtartására.
Szövetségünk – ahogyan eddig is – az önkormányzati érdekek védelmére és a helyi önkormányzatok
fejlesztésére hivatott, amihez fontos, hogy valamennyi tagunknak rendszeresen lehetőséget
biztosítsunk véleményének kifejtésére, észrevételeinek megfogalmazására és megvitatására az
önkormányzati összefogás jegyében. Ugyanakkor lehetőséget biztosítunk a valamennyi nem TÖOSZtag helyi önkormányzatnak is a fórumon való részvételre és reméljük, hogy hamarosan csatlakoznak
Szövetségünkhöz.
A TÖOSZ 2019. november 12-i elnökségi ülésén döntés született a Magyar Kisvárosok Program
Munkacsoport megalakításáról. Hasonlóan a 2018-ban létrehozott Magyar Falvak Program
Munkacsoport által elkészített és a kormányzat részére átadott javaslatcsomaghoz – amelynek
számos eleme beépült a végleges Programba – most az 5.000 fő feletti lakosságszámú települések
fejlesztésére irányuló ún. Kisvárosi programjavaslat kidolgozását tűzte ki célként a TÖOSZ, amelyet
2020 tavaszán készül letenni a kormány asztalára. Kisvárosi Programjavaslat készülne minden 5.000
főnél nagyobb, nem megyei jogú település fejlesztését érintően.
A TÖOSZ-nak a Magyar Falu Program kidolgozásában is jelentős szerepe volt, viszont a ét Programot
együtt kell majd kezelni és irányítani. Az 5.000 fő feletti településekre vonatkozó javaslatcsomag
kidolgozását Magyar Falu Program mintájára szerveznénk meg. A korábbi gyakorlathoz hasonlóan
bárki részt vehet a munkában.
A polgármesteri fórumon lehetőséget biztosítunk arra, hogy elmondják tapasztalataikat,
javaslataiat a Magyar Falu Programmal kapcsolatban, illetve javaslatokat fogalmazzanak meg a
Magyar Kisvárosok Programjához.
A fórumon sor kerül az aktuális önkormányzati ügyek tárgyalására is, valamint tájékoztatást adunk
a TÖOSZ Tudásprogramjáról.

PROGRAM
a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége
által rendezett Komárom-Esztergom megyei polgármesteri fórumra
Időpont: 2020. január 22. (szerda) 14.00 óra
Helyszín: Közösségi Ház (Régi Iskola), Bábolna Tévé Stúdióterme, 2943 Bábolna, Toldi u. 24.
A fórum levezető elnöke: dr. Gyergyák Ferenc főtitkár, TÖOSZ
Köszöntő:
- Dr. Horváth Klára, Bábolna Város polgármestere, házigazda
Napirendek:
1./ Tájékoztató a TÖOSZ tevékenységéről
- Dr. Gyergyák Ferenc főtitkár, TÖOSZ
2./ Fórum a Magyar Falu Program és a Magyar Kisvárosok Program fejlesztési lehetőségeiről
3./ Megyei tagozati tisztújítás
4./ Egyebek
Valamennyi előadást és tájékoztatót követően lehetőség nyílik kérdések felvetésére, vélemények,
javaslatok megfogalmazására. A fórumot előreláthatólag 12.00 órakor. Részvételi szándékát kérjük,
hogy
legkésőbb
2020.
január
20-ig
jelezze
az
alábbi
online
felületen:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScujopRhJHC4wb3sKcuUyS4G77Vdp4xVdClAq7Ms4hyA
3-tow/viewform?usp=sf_link !
Budapest, 2020. január 14.

Önkormányzati üdvözlettel:

Schmidt Jenő
TÖOSZ elnök

