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TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 
HUNGARIAN NATIONAL ASSOCIATION OF LOCAL AUTHORITIES 

1071 Budapest, Damjanich utca 44. III/1., 1406 Budapest 76., Pf. 50. 
Google Maps: TÖOSZ 

Titkárság: 
E-mail: toosz@toosz.hu 

Telefon: +36 1322 7407, +3613226673 
Honlap: www.toosz.hu Forró-Drót szolgálat: +3613212496 Jogi ügyek +3613212497 

Szám: 94-18/2020. 

Budapest, 2020. október 28. 

 

Meghívó a TÖOSZ Idősügyi Hálózatának első találkozójára 

 

Tisztelt Polgármester Asszony, Polgármester Úr, Jegyző Asszony, Jegyző Úr, Kollégák! 

 

Szövetségünk folyamatosan az önkormányzati szolgáltatások fejlesztéséért dolgozik. 2019-ben 

kérdőíves felmérést végeztünk a települési önkormányzat által a személyes gondoskodást nyújtó 

szociális szolgáltatások, különös tekintettel az idősellátásra és az otthonápolási szolgáltatásokra 

vonatkozóan. A kérdőívet 455 önkormányzat töltötte ki. Komplex, egymást segítő szolgáltatásokra, 

szektorok közötti együttműködésre van szükség. A kérdőívet kitöltők közül 298 önkormányzat venne 

részt a TÖOSZ által létrehozni kívánt idősügyi hálózat munkájában. Azt gondoltuk, hogy a Norvég Alap 

vagy egyéb támogatási formában indulunk a Hálózattal, hiszen nagyobb erőforrásokat tudnánk e 

területre koncentrálni. Ez továbbra is célunk, azonban azt gondoljuk, hogy a folyamatos hálózati 

működés megkezdése mindannyiunk számára előnyökkel jár. 

A járványügyi helyzetre tekintettel, online ám interaktív formában szeretnénk megszervezni az első 

találkozónkat, 2020. november 3-án, 10.25 órától 13.45 óráig. 

Kérjük, hogy regisztráljon az alábbi link segítségével, és az ülés előtti napon küldjük a ZOOM linket az 

online találkozónkhoz. 

https://forms.gle/fTpBJG9ZUs5rGx1P6  

Tervezett program: (10.25-től lehet csatlakozni) 

10.40 – 11.00 Köszöntő, a kezdeményezés céljainak bemutatása 

Előadó: Dr. Gyergyák Ferenc főtitkár, TÖOSZ 

11.00 - 11.20 A norvég önkormányzatok idősügyi hatékonysági hálózata – Elita Cakule a Norvég Helyi 

és Regionális Önkormányzatok Szövetségének nemzetközi projektek részlegvezetője 

11.20 – 11.40 Az európai uniós támogatási programokról – az önkormányzatok lehetőségeiről 

Előadó: Dr. Vitályos Eszter európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár, 

Emberi Erőforrások Minisztériuma 

11.40-11.50 Kávészünet 

mailto:toosz@toosz.hu
http://www.toosz.hu/
https://forms.gle/fTpBJG9ZUs5rGx1P6


 2 

11.50 – 12.50 Párhuzamos szekciók az idősügy területéről az önkormányzati problématérkép, 

kihívások, igények és kezdeményezések elkészítéséhez a résztvevők segítségével  

1. szekció: Önkormányzati kihívások, lehetőségek a kistelepüléseken az idősügyben 

Szekcióvezető: Balogh Anikó, társadalomfejlesztő, Alsómocsolád Község 

képviseletében 

2. szekció: Önkormányzatok, mint fenntartók kihívásai, lehetőségei az idősek 

bentlakásos otthonával kapcsolatban 

Szekcióvezető: Bíróné dr. Dienes Csilla polgármester, Szamossályi, a 

TÖOSZ szociális ügyekért felelős tanácsnoka  

3. szekció: Otthoni gondozási formák területén felmerülő önkormányzati kihívások, 

problémák és lehetőségek 

Szekcióvezető: Szeledi Katalin polgármester, Magyarhertelend  

4. szekció: Járvány, egyéb miatt, sürgős kezelést igénylő kihívások, lehetőségek 

Szekcióvezető: Karácsonyi Magdolna aljegyző, Budapest XIII. Kerület 

Önkormányzata 

12.50 – 13.30 A szekcióvezetők összegzései 

13.30-13.45 Zárszó, következő lépések 

Dr. Steiner Erika főtitkár-helyettes, TÖOSZ, a TÖOSZ idősügyi felelőse 

 

Kérdéseik, kéréseik esetén örömmel állunk rendelkezésükre! 

 

Önkormányzati üdvözlettel: 

 

Dr. Gyergyák Ferenc 

főtitkár 

 


