
 

 
 
 
 

TÖOSZ Hírlevél 2021. március 9. 

 

Videókonferencia az ÁSZ és a TÖOSZ között 
 
Erőfeszítéseket tesznek az önkormányzatok az integritásuk erősítése érdekében, 
az önkormányzati vezetők hasznosítják az ÁSZ értékelésének tapasztalatait – 
emelte ki Domokos László elnök, a TÖOSZ elnökével, Schmidt Jenővel folytatott 
videókonferencia megbeszélésen. Az Állami Számvevőszék az egészségügyi 
veszélyhelyzetben is kiemelt figyelmet fordít a törvényben meghatározott 
tanácsadó, tudásmegosztó tevékenységére. Az önkormányzati 
érdekszövetségekkel évente megszervezett találkozóknak is ez a célja. Schmidt 
Jenő –  az ÁSZ által értékelt települések több mint felét – tömörítő TÖOSZ elnöke 
nagy eredménynek nevezte, hogy az ÁSZ eljut minden önkormányzathoz. Mint 
mondta: fontos, hogy a településvezetők előrelépjenek és megszüntessék a 
feltárt hiányosságokat. Ebből a szempontból nagyon fontos az ÁSZ 
iránymutatása – hangsúlyozta Schmidt Jenő. Az ÁSZ elnöke és a TÖOSZ elnöke az 
eszmecsere végén egyetértettek abban, hogy az együttműködésnek most 
különösen nagy jelentősége van, ezért a következő időszakban is folyamatos lesz 
az eszmecsere az Állami Számvevőszék és a Települési Önkormányzatok 
Országos Szövetsége között. Bővebben: ITT 
 
 

Meghívó a TÖOSZ Idősügyi Hálózatának 2021. március 17-ei ülésére 

 
Ezúton meghívjuk Önt a TÖOSZ Idősügyi Hálózatának soron következő ülésére, 
amelyen tovább vizsgáljuk az idősellátás finanszírozási lehetőségeit. Vitára 
bocsátjuk egyrészt Schmidt Jenő TÖOSZ elnök, Tab város polgármestere által 
készített szakmai anyagot, amely a tartós gondozást nyújtó 

https://www.aszhirportal.hu/hu/hirek/videokonferencia-az-asz-es-a-toosz-kozott-2021-03-09-08-36-00


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 megvitatjuk az önkormányzatok vállalkozási 
lehetőségeit is a szociális szolgáltatások tekintetében. Ezen az ülésen is arra 
bíztatjuk 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. Az online 
esemény időpontja: 2021. március 17-én (szerda) 13.00 – 15:30 óra között. 
Bővebben: ITT 
 
Schmidt Jenő: Rossz álom lehet a kormányzati elképzelés az építési 
szabályzatok átlépéséről 
 
Tovább folyik a küzdelem a kormány és az önkormányzatok között, sajtóhírek 
szerint ugyanis újabb jogköröket vonna el a kormány az önkormányzatoktól, bár 
döntés még nincs – írja az atv.hu. "Rossz álom lehet a kormányzati elképzelés az 
építési szabályzatok átlépéséről"- mondta Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke március 
3-án az ATV Start című műsorában. Bővebben: ITT 

Boros Péterné: szeretnénk komoly eredményeket elérni 

 

Az Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók 
Szakszervezetének (MKKSZ) azért fontos a stresszmentes önkormányzati 
működés, mert nagyon sok problémával küzdenek a hivatalok. Szeretnének 
ebben a projektpartnereikkel együtt komoly eredményeket elérni és azokat 
visszacsatolni, annak érdekében, hogy hozzájáruljanak a stressz kezeléséhez - 
mondta Boros Péterné, a Stresszmentes munkahelyek a magyar 
önkormányzatoknál című projektről a konzorciumvezető MKKSZ elnöke. 
Bővebben: ITT 

 

 

http://töosz.hu/uploads/H%C3%ADrlev%C3%A9l%20dokumentumok/id%C3%BCgyi%20h%C3%A1l%C3%B3zat%20m%C3%A1rc%2017%20megh%C3%ADv%C3%B3.pdf
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http://töosz.hu/news/713/73/Boros-Peterne-szeretnenk-komoly-eredmenyeket-elerni/


TÖOSZ önkormányzati forró drót tanácsadó szolgálat 

Az Önkormányzati Forró Drót tanácsadó szolgálat célja , hogy rendszeres 
információt, szakmai tanácsot adjunk elsősorban a települési önkormányzatok 
hozzánk forduló tisztségviselői (polgármesterek, alpolgármesterek, jegyzők, 
körjegyzők), a képviselő-testület tagjai, a polgármesteri hivatalok alkalmazottai, 
az intézmények vezetői részére jogalkalmazói feladataik ellátásában, közösségi 
ügyeik intézésében, annak érdekében, hogy munkájukat eredményesebben, 
hatékonyabban végezhessék, illetve minél jobban eleget tudjanak tenni 
kötelezettségeiknek. A Forró Drót Szolgálatot tagönkormányzataink számára 
ingyenesen biztosítjuk! Bővebben: ITT 

Klímaváltozás: a globális felmelegedéshez való alkalmazkodás helyi 
megoldásokat igényel   
 
A Régiók Európai Bizottsága (RB) üdvözli az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodásra vonatkozó új uniós stratégiát , amelyet az Európai Bizottság 
2021. február 24-én fogadott el. Az RB ugyanakkor sajnálja, hogy bár ezzel a 
tervezési szakaszból a megvalósítás fázisába léphetnénk, a stratégia még mindig 
nem tartalmaz konkrét alkalmazkodási célokat. Az új stratégia felvázolja, hogy az 
Európai Unió hogyan tud alkalmazkodni az éghajlatváltozás hatásaihoz. Az 1980 
és 2016 között a szélsőséges időjárási körülmények miatt Európában 
elszenvedett gazdasági veszteségek meghaladják a 436 milliárd eurót. A 
Covid19-világjárvány csak megerősítette, hogy mindenki számára egészségesebb 
és biztonságosabb környezetet kell teremtenünk. Az RB egy a 2020. decemberi 
plenáris ülésen elfogadott véleményében új stratégiát szorgalmazott az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra –olvasható a Régiók Európai 
Bizottsága internetes oldalán. Bővebben: ITT 
 

Felhívás a falusi CSOK igénylés szempontjából preferáltnak minősülő települési 
önkormányzatok részére 
 
Az Erste Bank Social Banking megkeresésének célja, hogy felhívják a figyelmet 
legújabb, a lakhatási szegénységet mérsékelni hivatott kezdeményezésükre. A 
mellékelt levélben részletezett projekthez keresnek közreműködő partnereket. 
Olyan települési önkormányzatokkal és civil szervezetekkel szeretnének partneri 
kapcsolatot kialakítani, amelyek egy-egy hátrányos helyzetű településen, 
régióban rendelkeznek számottevő tapasztalattal. Az Erste Bank Social Banking 
2021 tavaszán induló programja a Falusi CSOK-ra épül. Kezdeményezésük arra 
irányul, hogy az érintett családok legalább azon részhalmazának segítsenek 

http://töosz.hu/szolgaltatasaink/onkormanyzati-forro-drot-tanacsado-szolgalat/
https://cor.europa.eu/hu/news/Pages/climate-adaptation-strategy.aspx


hozzájuttatni a Falusi CSOK támogatáshoz, akik esetében mindössze az volt eddig 
az akadály, hogy nem volt megtakarításuk, nem tudták előre 
megfinanszírozni a munkálatokat.  Ezeket a családokat azonban meg is kell 
találni. Ennek érdekében szeretnének partnerségre lépni a helyi családokat 
segítő települési önkormányzattal, vagy a partnerségben dolgozó civil 
szervezetekkel. Bővebben: ITT 
 

Vissza az alapokhoz 
 
A Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség (MaSzeSz) egy olyan, három 
részből álló online előadássorozatot indít ivóvíztisztítás, szennyvíztisztítás és 
csapadékgazdálkodás témakörében, mely technológiai tervezők, üzemeltetők, 
önkormányzati referensek és a menedzsment számára nyújt nélkülözhetetlen 
alapismereteket, illetve hazai példákon keresztül tapasztalatot, és újdonságokat 
oszt meg szakértő előadók segítségével. Három online webinárium keretében, 
alkalmanként három-három előadó a szűkebb szakterület alapjaihoz nyúl vissza 
és ismerteti, illetve feleleveníti a fontosabb fogalmakat, mutat be konkrét 
megoldási lehetőségeket. A webinárium-sorozat elsődleges célja tehát a 
tudásmegosztás, az ismeretek felfrissítése és tapasztalatok ismertetése, melyek 
révén hatékonyabb tervezés, üzemeltetés és menedzsment valósulhat meg. 
Dátum: Minden, ami szennyvíztisztítás 2021. március 11. (csütörtök), 9 óra; 
Minden, ami ivóvíz 2021. március 18. (csütörtök), 9 óra; Minden, ami 
csapadékvíz 2021. március 25. (csütörtök), 9 óra Bővebben: ITT 

Pályázati kiírás Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására 

Engedje meg, hogy felhívjuk figyelmét az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány rövid 
ismertetőjére az "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására" kiírt pályázattal kapcsolatban, továbbá csatoltan küldjük  illetve 
az Alapítványhoz kapcsolódó programfüzetet szíves tájékoztatásul. 
Bővebben:ITT és ITT 

Családbarát Program Önkormányzatok részére - babamama CSOMAG 

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 

http://töosz.hu/uploads/H%C3%ADrlev%C3%A9l%20dokumentumok/T%C3%96OSZ%20r%C3%A9sz%C3%A9re_Felh%C3%ADv%C3%A1s%20%C3%B6nkorm%C3%A1nyzatoknak_M%C3%A9lt%C3%A1nyos%20lakhat%C3%A1s_Falusi%20CSOK_.._.pdf
http://töosz.hu/uploads/hirek%20dokumentumai/Vissza%20az%20alapokhoz%20-%20flyer.pdf
http://töosz.hu/uploads/H%C3%ADrlev%C3%A9l%20dokumentumok/P%C3%A1ly%C3%A1zati_ki%C3%ADr%C3%A1s.pdf
http://töosz.hu/uploads/H%C3%ADrlev%C3%A9l%20dokumentumok/OviSport_Programfuzet_2020.pdf


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 

 
 

http://töosz.hu/uploads/H%C3%ADrlev%C3%A9l%20dokumentumok/babamama%20CSOMAG%20-%20Bemutatkoz%C3%A1s.pdf
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