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Béremelést kérnek dolgozóiknak az önkormányzatok 

 
A TÖOSZ elnöke a 2022. évi költségvetési tervezet negatívumaként említette, 
hogy a működési támogatások összege csak minimálisan nő, ez is kizárólag a 
minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésének tudható be. Az 
Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsa (ÖNET) csütörtöki ülésén a 
tagok megszavazták, hogy a feladatfinanszírozásnál a jelenlegi 5,49 millió 
forintról 6,5 millió forintra emelkedjen a köztisztviselők támogatása, mivel az 
elmúlt tíz évben az önkormányzatok köztisztviselői nem kaptak béremelést, és 
emiatt egyre nő a feszültség. Ha egy önkormányzat felvesz egy fiatal 
pályakezdőt, akkor a bértábla alapján az szja-mentesség alá eső fiatal többet 
fog keresni, mint az a köztisztviselő, aki már 25 éve az önkormányzatnál 
dolgozik – emelte ki Schmidt Jenő. A legtöbb önkormányzatnak pedig nincs arra 
saját forrása, hogy emelje a fizetéseket. Az ÖNET javaslatát az önkormányzati 
államtitkár felterjeszti majd a kormánynak, amely dönthet az esetleges 
emelésről. Bővebben: ITT 

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 
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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 

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 
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A stressz megfelelő kezelésével hatékonyabb a munkavégzés 

 
Dr. Bajzik Éva, a Fontanus Központ Testtudat Tanszék vezetője, mozgásszervi 
rehabilitációs szakorvos és manuálterapeuta a Stresszmentes munkahelyek a 
magyar önkormányzatoknál című projekt kapcsán rámutatott arra, hogy a 
stressz megfelelő kezelésével, illetve megelőzésével hatékonyabb 
munkavégzés, egészségesebb és jobb hangulatú munkahely alakítható ki, illetve 
a munkavállalók tekintetében egy jobb, egészségesebb életvitel folytatható. 
Bővebben: ITT 

Pályázat idősgondozásban dolgozók részére szervezett rekreációs táborban 
való részvételre 

 
Az “Őszi Fény” Alapítvány 2006-ban alakult az alsómocsoládi Őszi Fény Idősek 
Otthonában élő nyugdíjasok hozzátartozóinak kezdeményezésére. A szervezet 
elsősorban a bentlakók testi, lelki, szellemi és kulturális igényeinek 
kielégítésére, valamint az idősek otthonának fejlesztésére jött létre. Az 
Alapítvány tevékenységének célcsoportját az időskorúak képezik, azonban az ő 
jóllétük elengedhetetlen a velük foglalkozók, őket ellátó és gondozó dolgozók 
jólléte nélkül. Jelen pályázattal az “Őszi Fény” Alapítvány az idősgondozásban 
dolgozók rekreációjához szeretne hozzájárulni. Ezzel a gesztussal szeretnék 
megbecsülésüket kifejezni és elismerni azt az erőn felüli munkát, melyet a 
pandémiás időszakban időseinkért, szeretteinkért végeznek. Ezért az "Őszi Fény 
Alapítvány pályázatot ír ki azoknak az idősgondozásban dolgozóknak, akik úgy 
érzik, hogy testi, lelki, mentális egészségüknek jót tenne egy 3 napos 
kikapcsolódás, feltöltődés a festői szépségű Baranya megyei kis faluban, 
Alsómocsoládon. A pályázat benyújtási határideje: 2021. május 25. Bővebben: 
ITT 

Európai Zöld Megállapodás: Klímasemleges mobilitás Európa falvaiban, 
városaiban 
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Az EU Régiók Bizottsága által szervezett online konferencia három nyelven 
(angol, német, francia) 2021. május 17-én 15.30 és 18.00 óra között. Hallgassa 
meg egy finn kistelepülés, Lappeenranta képviselőjét, Köln polgármesterét, a 
Brüsszeli Régió és Luxemburg önkormányzatának képviselőjét arról, hogy 
milyen lehetőségei, tevékenységei vannak ezeknek a területi szereplőknek a 
klímasemlegesség érdekében. Bővebben: ITT 

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 

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 
 

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 
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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 

 
A TÖOSZ hírlevél szolgáltatása. Ezt a hírlevelet az Ön által megadott e-mail címre küldtük. Amennyiben nem kíván több hasonló tartalmú 

levelet kapni, a leiratkozáshoz kérjük kattintson ide, vagy jelezze elektronikus levélben a toosz@toosz.hu címen. 
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