
 

 
 
 
 

TÖOSZ Hírlevél 2021. július 16. 

Elhunyt Kislászló Csaba 
 

 
 
Kislászló Csaba, a TÖOSZ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tagozata 
tagozatvezető-helyettese, 2006. október 1-je óta Igrici Község Önkormányzata 
polgármestere 2021. július 13-ára virradóan balesetben tragikus hirtelenséggel 
elhunyt. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége őszinte részvétét 
fejezi ki az elhunyt családjának, barátainak és munkatársainak. 

A településvezetőknek fel kell készülni a negyedik hullámra 
 

 
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) és a TÖOSZ Pest 
Megyei Tagozata „A koronavírus járvány kommunikációs és szervezeti hatásai az 
önkormányzatokra” témában konferenciát rendezett erdőkertesi Faluház és 
Könyvtárban. A konferencia moderátora Krug Emília, az ATV műsorvezetője volt. 



Dr. Pásztor László polgármester, a TÖOSZ Pest Megyei Tagozatának 
tagozatvezetője köszöntője után dr. Gyergyák Ferenc, a TÖOSZ főtitkár tartott 
előadást Hatósági eljárások a pandémia időszakában címmel. Ezt követően dr. 
Győri Ottilia, Budakeszi város polgármestere, Leidinger István, Pomáz város 
polgármestere és Andó Patrik, Szada nagyközség kommunikációs munkatársa 
mutatta be településük jó gyakorlatait a koronavírus járvány idején. Bővebben: 
ITT 

Már hazai önkormányzatok is jelentkezhetnek az Európai Kiváló Kormányzás 
Védjegyért 
 

 
Az Európa Tanács által, a legjobb európai gyakorlatot folytató, bizonyítottan 
magas minőségben kormányzó helyi önkormányzatok részére létrehozott 
Európai Kiváló Kormányzás Védjegy (ELoGE) már Magyarországon is elérhető. 
Azok a demokrácia iránt elkötelezett polgármesterek, akik nemcsak jól vezetik a 
településüket, hanem ezt szívesen meg is mutatják mindenkinek, 2021. június 
23-tól jelentkezhetnek a Védjegy elnyeréséért. Bővebben: ITT 

Online is elérhető az ÖNkormányzat legújabb száma 
 

 
A tartalomból: Aktuális ügyeink - Schmidt Jenő köszöntője; Önkormányzati 
bérlakások értékesítése - Gyergyák Ferenc főtitkár írása; A polgármester bére - 
Kovács Róbert cikke; A Norvég Alap az önkormányzatok szolgálatában – Kolin-
Sabján Katalin összefoglalója; Új lendületben a Polgármesternői Tagozat I.- 
Kolin Péter körinterjúja a Polgármesternői Tagozat vezetőivel; Az adott 
helyzetből a lehető legjobbat kihozni – interjú Pergő Margit társelnökkel, 
Berhida polgármesterével; Hajós Annna interjúja Prukner Gáborral, Kaposmérő 
polgármesterével, Czippán Gergellyel, Bezi polgármesterével és Balogh 
Csabával, Göd polgármesterével. Bővebben: ITT 

 

http://töosz.hu/news/711/73/A-telepulesvezetoknek-fel-kell-keszulni-a-negyedik-hullamra/
http://töosz.hu/news/706/73/Felhivas-Europai-Kivalo-Kormanyzas-Vedjegy-ELoGE-elnyeresere/
http://töosz.hu/news/707/73/Megjelent-az-oNkormanyzat-legujabb-szama/


Felhívás a TÖOSZ kitüntetéseinek 2021. évi adományozására vonatkozó 
javaslattételre 
 
 

 
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége Küldöttgyűlése attól a céltól 
vezérelve, hogy a helyi önkormányzatok és érdekképviseletük szolgálatában a 
TÖOSZ-ban kifejtett kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket és 
szervezeteket méltó elismerésben részesítse, valamint személyüket, 
szervezetüket és cselekedeteiket megfelelőképpen értékelve állítsa példaként a 
jelen és utókor elé, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 
kitüntetéseiről szóló 1/2018. (V. 29.) Küldöttgyűlési Szabályzatában szabályozta 
a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége által adományozható díjakat 
és azok adományozási rendjét. Felkérjük a TÖOSZ-tag önkormányzatok 
tisztségviselőit és képviselő-testületi tagjait, hogy 2021. július 31-ig tegyenek 
írásos és indokolt javaslatot a díjazandó személyekre, szervezetekre. 
Javaslatokat a következő díjak adományozására lehet tenni: KÖLLNER FERENC 
EMLÉKDÍJ, TÖOSZ EMLÉKPLAKETT, TÖOSZ EMLÉKLAP. Bővebben: ITT 

Új lendületben a Polgármesternői Tagozat I. 
 

 
A TÖOSZ dr. Győri Ottilia, Budakeszi polgármestere által vezetett 
Polgármesternői Tagozatának 2021. április 14-ei ülésén a résztvevők 
meghatározták a szervezet éves munkatervét, így az önkormányzatokat érintő 
szakmai kérdések mellett idén előtérbe kerülhet a generációk együttműködése, 
az idősellátás, egészségügy, gyermekek helyzete, a nemzetközi kapcsolatok és a 
klímavédelem témája is. Szeretnénk a Tagozat munkájáról időről időre hírt adni 
az ÖNkormányzat újság hasábjain is. Elsőként egy kétrészes körinterjúsorozat 
keretében ismerhetjük meg a szervezet vezetőinek közéleti szerepvállalással 

http://töosz.hu/uploads/H%C3%ADrlev%C3%A9l%20dokumentumok/Kituntetesi_javaslat_felhivas_2021_R.pdf


kapcsolatos véleményét és rövid betekintést nyerhetünk településeik életébe 
is. Bővebben: ITT 

Meghívó a Falufejlesztési Társaság - Falufejlesztő Akadémia előadásaira 

A rendezvénysorozat célja a hazai és nemzetközi kiemelkedően jó 
vidékfejlesztési példák és tapasztalatok bemutatása, átadása, valamint a 
Falufejlesztési Társaság alapítójának néhai Kemény Bertalan közösségépítő 
eszméinek terjesztése. A Falufejlesztő Akadémia fő témái: vezetői oktatás és 
tapasztalatcsere, turizmusfejlesztés, település és mikró régió márkázás, terület 
és ingatlanfejlesztés, helyi termékfejlesztés, innováció, külföldi jó példák, 
agrárgazdálkodás. A Falufejlesztő Akadémia célközönsége: falvak vezetői, 
falufejlesztésben érdekelt cégek, vállalkozások, civil szervezetek képviselői, 
érdekvédelmi szervezetek vezetői. Meghívottak: a vidékfejlesztéshez 
támogatást nyújtó állami és Európai Uniós szervezetek, minisztériumok 
képviselői. Időpont és helyszín: 2021. július 29., Falugondnokok Háza 
Vértesacsa. Részletek és további program a mellékelt dokumentumban. 
Bővebben: ITT 

A vidéki Magyarország a pandémia korában IX. Falukonferencia 

A KRTK Regionális Kutatások Intézete A VIDÉKI MAGYARORSZÁG A PANDÉMIA 
KORÁBAN. IX. FALUKONFERENCIA címmel 2021. szeptember 22-24-én 
tudományos konferenciát szervez. A rendezvény közös gondolkodásra hívja a 
kutatókat, gyakorlati szakembereket és a döntéshozókat annak érdekében, hogy 
a COVID-19 utáni világ fenntartható megoldásokkal épüljön újjá a vidéken élők 
és ott vállalkozók tartós boldogulása érdekében. A résztvevők előadásai és a 
panel beszélgetések/viták, valamint a felkért plenáris előadók e cél 
megvalósulása érdekében mutatják be a vidéki szereplőknek a COVID-19 járvány 
alatt tett erőfeszítéseit, a pandémia következtében elszenvedett károkat, azok 
tartósnak bizonyuló hatásait továbbá a post-COVID időszakra előre vetíthető 
forgatókönyveket, az azok szolgálatába állítható helyi erőforrásokat és fejlesztési 
eszközöket. A konferencián való részvétel előadóként és szakmai érdeklődőként 
is ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött: 
http://surveyor.rkk.hu/index.php?sid=46861&lang=hu  Jelentkezési határidő: 
2021. augusztus 1. Bővebben: ITT 

 

http://töosz.hu/uploads/H%C3%ADrlev%C3%A9l%20dokumentumok/%C3%9Aj%20lend%C3%BCletben.pdf
http://töosz.hu/uploads/images/Hirlevel/Meghivo_Program_julius_29.pdf
http://surveyor.rkk.hu/index.php?sid=46861&lang=hu
http://falukonferencia.rkk.hu/program.html


Beporzók védelme és települési zöldfelületek 

Dr. Bándi Gyula, a jövő nemzedékek szószólója 2021. június 23-án online szakmai 
konferenciát szervezett „Beporzók védelme és települési zöldfelületek” címmel. 
A rendezvény célja az volt, hogy felhívja az önkormányzatok figyelmét a 
települési zöldfelületek szerepére a beporzók, tágabb értelemben pedig a 
biológiai sokféleség megőrzésében. Az online konferencia előadásai átfogó 
tájékoztatást nyújtottak a beporzó-barát zöldfelületekkel járó jogi, támogatási és 
gyakorlati kérdésekről.  Az előadásokról videófelvétel készült, amelyet minden 
érdeklődő számára elérhető. Bővebben: ITT 

Zöld-kék települési infrastruktúra támogatása - KÉRDŐÍV 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium az Európai Unió Strukturálisreform-
támogató Programja (SRSP) keretében pályázatot nyert  „Zöld-kék települési 
infrastruktúra támogatása” címmel. A program keretében többek között a hazai 
építésügyi szabályozás problémáinak feltárását tervezik és a zöld 
infrastruktúrához kapcsolódó szakpolitikai szabályozás módosítási lehetőségeit 
térképezik fel. Emellett fontos feladatnak tekintik meghatározni, hogy a helyi 
önkormányzatok, építésügyben, település-, térség- és területfejlesztésben 
érintett helyi szervek saját szabályozásukban hogyan tudják érvényesíteni a zöld-
kék infrastruktúra szempontjait. A projekt során a leendő konkrét beruházások 
megvalósításához rendelkezésre álló adatokat, adathiányokat is felmérik. A 
projekt céljainak elérése érdekében összeállításra került a munka megalapozását 
szolgáló kérdőív. A kérdőív kérdéseinek megválaszolásával Ön is segíthet ebben 
a munkában. A kérdőív kitöltésére 2021. július 16-ig van lehetőség. Bővebben: 
ITT 

Határon átnyúló fejlesztési szakreferens képzés 

Az Edutus Egyetem a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő 
Szolgálata szakmai támogatásával hirdet képzést. A munka mellett is végezhető 
képzés a nemzetközi követelményeknek megfelelő legkorszerűbb ismereteket 
nyújtja az uniós támogatások, valamint a regionális és nemzetközi 
együttműködések iránt érdeklődők számára, melynek foglalkozásait neves 
egyetemi, főiskolai oktatók és gyakorlati szakemberek vezetik. Bővebben: ITT 

 

http://www.ajbh.hu/jnbh-kiadvanyok
http://töosz.hu/uploads/images/Hirlevel/Z%C3%B6ld-k%C3%A9k%20telep%C3%BCl%C3%A9si%20infrastrukt%C3%BAra%20t%C3%A1mogat%C3%A1sa%20-%20K%C3%89RD%C5%90%C3%8DV.pdf
http://töosz.hu/uploads/images/Hirlevel/hata%CC%81ron%20a%CC%81tnyu%CC%81lo%CC%81%20ke%CC%81pze%CC%81s%20szo%CC%81ro%CC%81lap2021.pdf


A Levegő Munkacsoport levele polgármestereknek 

Bár most, a nyár kezdetén nem jellemző a lakossági fűtés okozta légszennyezés, 
azonban már most kell készülni a következő fűtési időszakra. Felmérések, a 
különböző szervezetekhez érkező nagyszámú lakossági bejelentés, a témával 
foglalkozó cikkekre érkező sok-sok reagálás mind azt bizonyítja, hogy rendkívül 
sürgető az illegális háztartási tüzelés felszámolása – olvasható a Levegő 
Munkacsoport polgármestereknek szóló levelében. Bővebben: ITT 

 

Adaptációs útmutató az éghajlatváltozás hatásaihoz önkormányzatok számára 
 
Ezúton szíves tájékoztatásul továbbítjuk a Belügyminisztérium koordinálásában 
megvalósuló „Az önkormányzatok integráló és koordináló szerepének 
megerősítése az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében” című 
LIFE16 CCA/HU/000115 azonosítószámú LIFE-MICACC projekt keretében az 
önkormányzatok részére kidolgozásra került Adaptációs útmutatót. 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  

 

 
 

http://töosz.hu/uploads/images/Hirlevel/TOOSZ_Polgarmestereknek_futes_2021_.pdf
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvizmegtartomegoldasok.bm.hu%2Fstorage%2Fdokumentumok%2FAdaptacios%2520utmutato.pdf%3Ffbclid%3DIwAR1iQgGCtKvL09uUToHJSA7m1QpNQLkTFvmeAP23dEzCUgQQlw4yjbleoVI&h=AT2eURBwDhZEb2ABR9of2yeS7KOHILHPXiVsuCV_xPderStoCgDTnZFP4FUxA6pA7qEF74vkoIXhXbIqXDyYL2O9I8drVbEo2lAjl643849TPBYJFHWHTyoLw0iMnNilnqqPuLiLJlOQBI-DBw
http://töosz.hu/uploads/H%C3%ADrlev%C3%A9l%20dokumentumok/T%C3%96OSZ_A4U%20cikk_k%C3%A9pekkel.pdf

