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Meghívó 

 

a TÖOSZ Idősügyi Hálózatának 2021. március 17-i ülésére 

 

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

Ezúton szeretnénk Önt meghívni a TÖOSZ Idősügyi Hálózatának soron következő ülésére, amelyen 

tovább vizsgáljuk az idősellátás finanszírozási lehetőségeit. Vitára bocsátanánk egyrészt Schmidt Jenő 

TÖOSZ elnök, Tab város polgármestere által készített szakmai anyagot, amely a tartós gondozást nyújtó 

intézmények finanszírozási kérdéseit mutatja be. Másrészt banki szemüvegen keresztül kaphatunk 

részletes tájékoztatást a szociális beruházások pénzügyi lehetőségeiről (fejlesztési hitelrész, 

hitelvizsgálati szempontok, folyamatok, stb.) A témához kapcsolódóan megvitatnánk az 

önkormányzatok vállalkozási lehetőségeit is a szociális szolgáltatások tekintetében.  

Ezen az ülésen is arra bíztatnánk Önt, hogy a települését érintően a szociális ellátásokkal, 

idősgondozással, intézményfenntartással kapcsolatos finanszírozási tapasztalatait ossza meg velünk az 

online workshopon, hiszen a hálózat célja többek között, hogy minél több oldalról megismerjük a 

problémákat, lehetőségeket, megosszuk egymással a jól működő megoldásokat. 

A járványügyi helyzetre tekintettel ezt az ülést is online, de interaktív formában szervezzük, 2021. 

március 17-én, szerdán 13.00-15.30 óra között. 

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

online találkozónkhoz. 

https://docs.google.com/forms/d/1sEG-kjq3L4GBM_RFAC7V5Uea51kMKzXgL-TUdHiYNuY/edit 
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Tervezett program:  

 

13.00-13.10 Megnyitó, bevezető gondolatok 

Előadó: dr. Gyergyák Ferenc főtitkár, Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 

 

13.10 – 13.30 A tartós gondozást nyújtó intézmények finanszírozása – hogyan látja egy polgármester 

(vitaanyag) 

Előadó: Schmidt Jenő TÖOSZ elnök, Tab város polgármestere 

 

13.30 – 13.50  A szociális beruházások finanszírozási eszközei banki szemüvegen keresztül 

   Előadó: Bolyán Róbert, UniCredit Bank igazgató-corporate divízió 

 

13.50-14.10 Az önkormányzatok vállalkozási lehetőségei a szociális szolgáltatások vonatkozásában 

  Soltész Anikó, a D-Care Lab program szakértője 

 

14.10-15.30 Vita, kérdések, válaszok 

 

15.30  Záró gondolatok 

 

Az esemény nem sajtónyilvános. 

 

 Kérdéseik, kéréseik esetén örömmel állunk rendelkezésükre. 

 
 

Önkormányzati üdvözlettel: 
 
 

 

 

 


