
 

 
 
 
 

TÖOSZ Hírlevél 2021. március 19. 

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 

A stressz feloldása közös érdek 
 

 

A stressz hatással van a munkahelyi hatékonyságra, a munkavégzés minőségére, 
a munkahelyi hangulatra, légkörre. A TÖOSZ főtitkára szerint ennek a feloldása, 
megoldása közös érdek, hiszen ezzel az adott munkavégzés hatékonyságát lehet 
növelni, az emberi egészség megőrzése mind a munkáltatói, mind a 
munkavállalói oldalon fontos tényező. A projektben a TÖOSZ a munkaadói oldalt 
képviseli, részvételének alapvető indoka az, hogy a korábban felhalmozott tudást 
és tapasztalatot továbbvigyék és ezzel is segítsék a projekt megvalósítását – 
mondta dr. Gyergyák Ferenc. Bővebben: ITT 
 
 

 

http://töosz.hu/news/676/73/A-lakossagi-regisztracio-elosegiteset-keri-a-ToOSZ/
http://töosz.hu/news/716/73/A-stressz-feloldasa-kozos-erdek/


TÖOSZ Kérdőív - Véleménykutatás aktuális kérdésekben  

Szövetségünk folyamatosan fejleszti szolgáltatásait, programjait az Önök igényei, 
érdekei szerint. Norvég társ-szövetségünkkel együtt a Norvég Alap következő 
időszakának önkormányzati kapacitásépítési projektjét, a MANORKA projekt 
folytatását tervezzük partnereinkkel együtt. Ehhez, és érdekvédelmi 
tevékenységünk minél hatékonyabbá tételéhez kérjük az Önök véleményét. 
Bővebben: ITT 
 

Meghívó a TÖOSZ Idősügyi Hálózatának 2021. március 31-ei ülésére 

 
Ezúton - új időpontban - 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 
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 31-én (szerda) 10.00 – 13:00 óra között. 
Bővebben: ITT 
 
Balaton az új belváros? Mindenki tó mellé költözne, és ennek megvan az ára 
 
Az, hogy a koronavírus-járvány tükrében mennyire megnőtt a Balaton 
népszerűsége, azt talán mindenki megtapasztalta, és azt is sejteni lehetett, 
hogy aki teheti, az nemcsak egy hétvégére ugrik le, hanem szeretne ingatlant is 
vásárolni a környéken. Schmidt Jenő, a Települési Önkormányzatok Országos 
Szövetségnek (TÖOSZ) elnöke 2020 őszén ki is fejtette egy konferencián, hogy a 
járvány lecsengése után a Balaton régió lakossága nőni fog a következő tíz 
évben. Bővebben: ITT 
 
 

https://forms.gle/tcbQRPMtXCXGsM9U8
http://töosz.hu/uploads/H%C3%ADrlev%C3%A9l%20dokumentumok/id%C3%BCgyi%20h%C3%A1l%C3%B3zat%20m%C3%A1rc%2031%20megh%C3%ADv%C3%B3.pdf
https://nlc.hu/otthon/20210318/balaton-velencei-to-tiszta-to-ingatlan/


Rövidhír: A TÖOSZ elindította az ELoGE - Európai Jó Kormányzás Kiválósági Díj 
hazai akkreditációját 

 
Szövetségünk már benyújtotta az akkreditálási kérelmét az Európa Tanácshoz a 
Belügyminisztériummal partnerségben. Ezen a héten került sor a folyamatot 
elősegítő második workshopra, ahol nemzetközi szakértők - az Európa Tanács 
és az Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia szakértői –  közreműködése 
mellett segítettek bennünket a megkezdett adaptációs folyamatban, hogy a 
magyar ELoGE program valós önkormányzati működésre legyen szabva és ezek 
alapján kaphassák meg a magyar önkormányzatok ezt a rangos elismerést, az 
Európai Jó Kormányzás Kiválósági Díjat. Az ELoGE bevezetésével kapcsolatban 
folyamatosan tájékoztatást adunk, illetve örömmel várjuk előzetes 
érdeklődését a programmal kapcsolatban a kolin@toosz.hu e-mail címen. 
 
 

Színes és rugalmas megoldások Zuglóban, ahol az Önkormányzat három 
sportpályát is avatott 2020 őszén 
 
A Zuglói Önkormányzat úgy döntött, hogy az elkövetkező években mind a 14 
játszótéri sportpályáját felújítja. Ebből tavaly ősszel elkészült három, amelyek a 
felújítás során egy új, gyerekízületeket kímélő csúszásgátló felületű gumírozott 
és felvonalazott burkolatot kaptak, rendkívül biztonságosak a sérülésekkel 
szemben. Miért döntöttek így, hogy új pályák kerüljenek kialakításra? 
Részletek: 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 
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 

mailto:kolin@toosz.hu
http://töosz.hu/news/677/73/HaROM-SPORTPaLYaT-IS-AVATTAK-EGYSZERRE-ZUGLoBAN-SZiNES-eS-RUGALMAS-MEGOLDaS/
http://töosz.hu/uploads/H%C3%ADrlev%C3%A9l%20dokumentumok/babamama%20CSOMAG%20-%20Bemutatkoz%C3%A1s.pdf


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/T%C3%96OSZ_A4U%20cikk_k%C3%A9pekkel.pdf
http://töosz.hu/uploads/Hirdetesi%20dokumentumok/Resysten_tajekoztato_dipol.pdf

