
 

 
 
 

TÖOSZ Hírlevél 2021. május 4. 

Schmidt Jenő: Elengedhetetlen az önkormányzati szektor bérrendezése 

 
Minden lehetséges fórumon foglalkoznak a polgármesteri bérekkel, de 
nemcsak azzal, hanem a köztisztviselői bérekkel is, mert előbb utóbb rendbe 
kell tenni az önkormányzati szektor bérviszonyait. Folyamatosan 
kezdeményezünk, mert megoldást szeretnénk találni – hangsúlyozta a TÖOSZ 
elnöke. 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 

 

http://töosz.hu/news/691/73/Schmidt-Jeno-Elengedhetetlen-az-onkormanyzati-szektor-berrendezese/
http://töosz.hu/news/681/73/Felhivas-a-ToOSZ-Legjobb-onkormanyzati-Gyakorlatok-Programja-2021-evi-palyazatara/
http://töosz.hu/news/691/73/Schmidt-Jeno-Elengedhetetlen-az-onkormanyzati-szektor-berrendezese/


Önkormányzati részvétellel indulnak a pilot projektek 

 

Pilot projektek indulnak a “Stresszmentes munkahelyek a magyar 
önkormányzatoknál” című projekt  keretében, melynek során 100 fő 
munkavállaló részvételével kerül bevezetésre a projekt során kidolgozott 
módszertan a kiválasztott önkormányzatoknál. Bővebben: ITT 

Május 21-én kezdődik a D-Care Lab Budapest innovációs otthonápolási 
program 

 
A D-Care Labs projekt keretében meghirdetett felhívásunkra konkrét fejlesztési 
igényekkel, megoldandó problémával jelentkeztek az érdeklődők. A jelentkezők 
jellemzően egy-egy önkormányzat, szervezet képviseletében vehetnek részt a 
programban, de magánszemélyek is vannak a szerencsések között, akik részére 
szociális gondozással és a szociális vállalkozással kapcsolatos know-how-t, 
módszereket és támogató hálózatot kínálunk innovatív ötletek 
megvalósításához, valamint a sikeres és fenntartható megvalósításhoz. A 
Program szakértőinek értékelése alapján tizennégy csapat nyert felvételt a D-
Care Lab Budapest első évfolyamába, így 2021. május 21-től nyolc másik ország 
hasonló laboratóriumával 2022 szeptember végéig dolgozhatnak együtt. A 
projekt további híreiről bővebben: ITT 

Meghívó a Hocare2.0 Interreg projekt II. Regionális online konferenciájára 
 
Hét ország osztja meg jó gyakorlatait és tapasztalatait arról, hogy miként 
segítheti a közös értékalkotás (cocreation) módszertana az innovatív termékek 
és szolgáltatások fejlesztését az otthonápolás/otthon gondozás területén. 
Népességünk elöregszik, ezért egyre nagyobb szükség van az egészségügyi és 
szociális ellátás folyamatainak digitalizálására. A legfrissebb európai híreket, 
újításokat, projekteket és bevált gyakorlatokat ismerheti meg, aki csatlakozik a 
programhoz. További részletek a konferencia programban. A konferencia 
ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Dátum és Időpont: 2021. május 5. 

http://töosz.hu/news/718/73/onkormanyzati-reszvetellel-indulnak-a-pilot-projektek/
http://töosz.hu/aktualis/hirek/a-d-care-labs-projekt-hirei/


9:00-16:30 Helye: Online, Az eseményre ITT lehet regisztrálni, a konferencia 
programja: ITT található. 
 
Konferencia Európa jövőjéről 
 
Az Európa jövőjéről szóló konferencia végrehajtó testülete, amely az Európai 
Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság képviselőiből áll, 
megnyitotta az Európa jövőjéről szóló konferencia többnyelvű digitális 
platformját a polgárok számára, felkérve az összes uniós polgárt, hogy 
vegyenek részt saját jövőjük, és egész Európa jövőjének alakításában. A 
platform 24 nyelven működik, és Unió-szerte lehetővé teszi a polgárok 
számára, hogy online rendezvények keretében megosszák egymással 
elképzeléseiket és nézeteiket. Bővebben: ITT 

Várépítő Pályázat 2021 
 
Várépítő Pályázat 2021. évi pályázat 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 

 

ÁSZ elemzés: "A számviteli szabályzatok szerepe – a kontrollkörnyezet 
kialakítása” – letölthető dokumentum 
 
Az Állami Számvevőszék elemzésének célja annak bemutatása, hogy a 
számviteli szabályozások hiánya, illetve nem jogszabályi előírások szerinti 
tartalma, milyen kockázatokat és veszélyeket hord magában, hogyan hatnak a 
beszámolók elkészítésére és azok tartalmi megfelelőségére, illetve a 
szervezetek integritás helyzetére. Az elemzés célja továbbá, hogy információt 
adjon a szervezetek első számú vezetője, a szervezet fenntartója és a 
társadalom számára, hogy miért hasznosak a jogszabályi előírások szerinti 
számviteli szabályozások, valamint azok hiánya milyen kockázatokat rejt 
magában az egyes szereplők tekintetében. Bővebben: ITT 

https://okfo.gov.hu/documents/20182/667496/megh%C3%ADv%C3%B3_magyar_Hocare2.0+Interreg+projekt+II.+Region%C3%A1lis+online+konferencia.pdf/f13a7785-13c4-c347-fb38-4a665388ac99?t=1618484966118
https://okfo.gov.hu/documents/20182/667496/Open+HoCare2.0+Konferencia+-+Magyar+program.pdf/6998608b-3624-3070-5f60-85a852ea04fd?t=1618563299519
https://futureu.europa.eu/?locale=hu
https://varepitopalyazat.hu/
http://töosz.hu/news/687/73/aSZ-elemzes-A-szamviteli-szabalyzatok-szerepe-a-kontrollkornyezet-kialakitasa-letoltheto-dokumentum/


 

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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