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Megkapta az ELoGE akkreditációt a TÖOSZ 

 

Az Európa Tanács Európai Kiváló Kormányzás Védjegy (ELoGE) akkreditálásáért 
felelős European Stakeholders’ Platform 2021. március 29-ei ülésén elfogadta a 
TÖOSZ kérelmét és 2024 júniusáig ELoGE akkreditációt adott részére, amelyet a 
Szövetség szakmai partnereivel együttműködésben hajthat végre. Az 
adaptációs folyamat már elkezdődött annak érdekében, hogy a magyar ELoGE 
program valós önkormányzati működésre legyen szabva és ezek alapján 
kaphassák meg - már az idei évben is - a magyar önkormányzatok ezt a rangos 
elismerést. Bővebben: ITT 

Felhívás a TÖOSZ Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Program 2021. évi 
pályázatára 

 
Ezúton felhívjuk szíves figyelmüket a TÖOSZ Legjobb Önkormányzati 
Gyakorlatok Program 2021. évi pályázati kiírására. Az idei évben is folytatjuk 
programunkat és négy témában (önkormányzati idősellátás, bűnmegelőzés, 
közbiztonság, társadalmi felzárkózás és önkormányzati innovációk) írjuk ki 
pályázatunkat 2021. márciustól folyamatosan május 31-ig. Jelen felhívásunkban 
a  Társadalmi felzárkózási jó gyakorlatok – szegénység elleni küzdelem munka 
biztosításával, munkahelyteremtéssel a település közösségének hasznára 
témakör pályázati feltételeit olvashatják. Bővebben: ITT 
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A projekt célja, hogy javítsa a munkavállalók egészségét 
 

 
 
A "Stresszmentes munkahelyek a magyar önkormányzatoknál" című projekt 
célja, hogy javítsa a munkavállalók egészségét és a munkahelyi jóllétet, hívta fel 
a figyelmet Sándor Csaba, a Fontanus Alapítvány munkatársa, a projekt 
menedzsere. Bővebben: ITT 
 
A lakossági regisztráció elősegítését kéri a TÖOSZ 

 
 

Schmidt Jenő levelet intézett a TÖOSZ-tag önkormányzatok polgármestereihez. 
Az elnök arra kéri a polgármestereket, hogy a települési önkormányzatok 
lehetőségeikhez mérten segítsék a védőoltást igénylő, de a védőoltásra 
regisztrálni nem tudó lakosokat. A levél melléklete az a nyomtatvány, amely az 
elektronikus regisztráció mellett a papíralapú regisztrációt is lehetővé teszi. 
Bővebben: ITT 

Középpontban az idősellátás finanszírozása - a TÖOSZ Idősügyi Hálózat 
negyedik ülésének összefoglalója 

 
A TÖOSZ Idősügyi Hálózatának negyedik, március 31-ei ülésén a résztvevők 
tovább vizsgálták az idősellátás finanszírozási lehetőségeit. Schmidt Jenő, a 
TÖOSZ elnöke, Tab város polgármestere a tartós gondozást nyújtó intézmények 
finanszírozási kérdéseiről szóló szakmai anyagot mutatta be, banki szemszögből 
Bolyán Róbert, az UniCredit Bank Corporate, Investment Banking and Private 
Banking divíziójának igazgatója tájékoztatta a résztvevőket a szociális 
beruházások pénzügyi lehetőségeiről, míg az önkormányzatok vállalkozási 
lehetőségeiről a szociális szolgáltatások vonatkozásában Soltész Anikó, a D-Care 

http://töosz.hu/news/714/73/A-projekt-celja-hogy-javitsa-a-munkavallalok-egeszseget/
http://töosz.hu/news/676/73/A-lakossagi-regisztracio-elosegiteset-keri-a-ToOSZ/
http://töosz.hu/news/676/73/A-lakossagi-regisztracio-elosegiteset-keri-a-ToOSZ/


Labs program szakértője tartott előadást. Az eseményről készült összefoglalót 
olvashatják. Bővebben: ITT 

A Dél-Balaton Régió körforgásos gazdasági akcióterve 

 
A klímasemleges, erőforrás-hatékony és versenyképes gazdaság 
megteremtését célzó Európai Zöld Megállapodás (European Green Deal) 
célkitűzéseivel összhangban Tab Város Önkormányzata elkötelezett a Dél-
Balaton Régió körforgásos gazdaságának megteremtése iránt. Bővebben: ITT 

Megújult az Európa Tanács Helyi és Regionális Kongresszusa 

 
A 40. plenáris ülésszakát tartotta az Európa Tanács Helyi és Regionális 
Önkormányzatok Kongresszusa (Kongresszus) 2021. március 23–24-én. Az 
online eseményen a magyar nemzeti küldöttség, a delegáció is megújult: a hét 
főtagra és 7 helyettes tagra az országos önkormányzati szövetségek javaslatai 
alapján a belügyminiszter terjesztette elő az új tagokat az Európa Tanács 
Kongresszusának. Bővebben: ITT 
 

ÁSZ elemzés: A helyi önkormányzatok adóztatási tevékenysége – letölthető 
dokumentum   
 
Az Állami Számvevőszék elemzésének célja, hogy bemutassa a helyi 
önkormányzatok adóztatási tevékenységét 2018-2019. évek 
között, ezen belül a bevezethető helyi adókat és települési adókat, az egyes 
helyi adók, a települési adó bevételi adatait, azok önkormányzati 
gazdálkodásban betöltött szerepét, az önkormányzati adóztatást a helyi adók 
tekintetében,a szabályozási környezet alakulását. Az elemzés kitekint a 2020. 
évre, a jelenlegi járványhelyzet során hozott, helyi adózást érintő 
gazdaságvédelmi intézkedésekre. A Domokos László ÁSZ- elnök által Schmidt 
Jenő TÖOSZ - elnök részére megküldött dokumentumot mellékeljük további 
szíves felhasználásra. Bővebben: ITT 
 

Elektronikus kapcsolattartás az önkormányzatoknál  
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2016 novembere óta a helyi önkormányzatok számára is jogszabály írja elő az 
elektronikus úton történő kapcsolattartás kötelezettségét. Az elektronikus 
ügyintézésről szóló törvény módosítása nem csupán az elektronikus 
ügyintézésre kötelezett szervek körét határozza meg, hanem az ügyfél jogaként 
is rögzíti az elektronikus kapcsolattartást. Az Állami Számvevőszék törvényben 
meghatározott feladata a jól irányított állam támogatása, ezért az ÁSZ 
összefoglalót készített a helyi önkormányzatok részére, amellyel az elektronikus 
kapcsolattartás alapjainak megteremtéséhez nyújt támogatást. Az ÁSZ arra is 
felhívja az önkormányzatok figyelmét, hogy 2021-től hivatali kapun keresztül 
tart kapcsolatot az önkormányzatokkal, így a hivatalos küldeményeit, például 
jelentéseit is ezen keresztül kézbesíti. Bővebben: ITT 
 

Elindult a 2021. évi  Várépítő Pályázat 
 
Elindult az Várépítő Pályázat 2021. évi pályázási időszaka gyermekintézmények 
és műemlékek számára. Idén 20 vállalat és szervezet csatlakozott a Várépítő 
pályázat felajánlói közé. Ezzel összesen 13,6 millió forint + ÁFA értékű 
építőanyagot, valamint rekord mennyiségű 1,9 millió forint készpénzt, és 
számokban nehezen kifejezhető – önkéntes munkában felajánlott – 
szolgáltatást lehet elnyerni. A gyermekintézmények és műemlékek 
üzemeltetői/fenntartói idén május 6-ig tölthetik fel építőanyag igényléseiket a 
pályázat online felületére. A bíráló bizottság tagjai neves közéleti 
személyiségekből áll, akik közül többen több mint egy évtizede döntenek a 
felajánlások sorsáról.  A pályázatok online benyújtási határideje: 2021. május 6. 
Bővebben: ITT 
 
 

Foglalkozás-egészségügyi szakorvos által készített COVID kezelési protokoll 
 
Dr. Juhász Anna foglalkozás-egészségügyi szakorvos levélben keresett meg és 
arról tájékoztatott bennünket, hogy foglalkozás-egészségügyi szakorvosként 
munkája során rengeteg bizonytalanságot, félrevezetettséget tapasztalt az 
információ áradatban a COVID-dal kapcsolatban. Ezért készítettek a lakosság 
számára, egy egyszerű, közérthető nyelven, logikusan, lépésről lépésre vezető 
útmutatót az otthoni COVID kezelésére, és az önmaguk megfigyelésére, az 
orvoshoz fordulásuk segítésére. Kérésének megfelelően továbbítjuk a lakosság 
számára készített útmutatót, illetve a kapcsolódó internetes oldal 
elérhetőségét. Bővebben: ITT  
 

Családbarát Program Önkormányzatok részére - babamama CSOMAG 

https://www.aszhirportal.hu/hu/hirek/elektronikus-kapcsolattartas-az-onkormanyzatoknal
https://varepitopalyazat.hu/
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Önkormányzatokkal indítottunk el 2019. júliusától egy, a Kormány Családbarát 
támogatásait kiegészítő egyedülálló és lojalitást építő Családbarát Programot. Az 
eddigi tapasztalataink alapján nagyon pozitív fogadtatásra lelt több 
Önkormányzatnál, mi több a családok körében a legnépszerűbb! Programunk fő 
üzenete, hogy MINDEN GYERMEK EGYENLŐ, mert társadalmi hovatartozástól 
függetlenül minden gyermek megérdemli az élet biztonságos és támogatott 
kezdetét! Kismama és Családbarát Programunknak kiemelt eszmei értéke van, a 
lojalitás építése mellett erősíti az adott Önkormányzat, és ezáltal a Polgármester 
társadalmi felelősségvállalását. Az elsők között csatlakozott a Programunkhoz 
Tab, ahol Schmidt Jenő Polgármester úr, aki egyben a TÖOSZ Elnöke is, bizalmat 
szavazott a kezdeményezésünknek, és ajánlja azt a TÖOSZ tagtelepülések 
figyelmébe – olvasható a mellékelt tájékoztatóban. Bővebben: ITT 

Felhívás Access4you City - Élhető település minősítésre 
 
Hogyan lehet egy település élhető mindenkinek a koronavírus után? Hogyan 
nyitható meg a közösségi élet a speciális igényű emberek számára is? Mi a 
felelős újjáépülés, mint innovatív településvezetési politika? Az Access4you City 
- Élhető település programja választ és megoldást jelent arra, hogyan adhatnak 
információt az önkormányzatok a település akadálymentes infrastruktúrájáról 
és egyben hogyan ösztönözhetik a gazdasági szereplőket szolgáltatásaik inkluzív 
fejlesztésére. Bővebben: ITT 

Tájékoztató a Resysten fotokatalitikus bevonatrendszerről 
 
A Resysten technológia egy magyar fejlesztésen alapuló fotokatalitikus 
védőbevonat rendszer. A titán dioxid-ot, mint katalizátort felhasználva a fény 
segítségével éri el a kívánt védőhatást. Olyan mikro-környezetet teremt a kezelt 
felületen, amely gátolja a biofilmképződést, ezáltal a baktériumok, vírusok és 
gombák nem képesek megtelepedni és szaporodni. A bevonatrendszer egy 
egyedülálló fejlesztésnek köszönhetően molekuláris szinten épül bele a 
felületekbe, ezáltal akár egy éven keresztül is védőréteget tud képezni a 
felszínen; hagyományos takarítási eszközökkel nem eltávolítható. Bővebben: 
ITT 
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levelet kapni, a leiratkozáshoz kérjük kattintson ide, vagy jelezze elektronikus levélben a toosz@toosz.hu címen. 
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