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(Előterjesztés a Küldöttgyűlés 2022. május 24-ei ülésére) 
 
 
 
Tisztelt Küldöttgyűlés! 
 
A TÖOSZ legfőbb ügydöntő szerve, a Küldöttgyűlés az Alapszabály 16. j) pontja értelmében dönt a 
Szövetség szerveinek tevékenységéről szóló jelentés tárgyában. A jelen beszámoló magában foglalja 
az Elnökség, a Felügyelő Bizottság, a tanácsnokok, a megyei tagozatok és a főtitkár tevékenységének 
ismertetését is és a beszámolót az Elnökség a 2022. április 12-ei kibővített ülésén fogadta el. 
 

I.  A TÖOSZ vezető testületeinek tevékenysége 
 
Az előző Küldöttgyűlés óta eltelt beszámolási időszakban összesen 6 elnökségi ülésre került sor. Az 
elnökségi üléseken rendszeresen képviseltette magát a Felügyelő Bizottság (FEB) elnöke, illetve 
esetenként a FEB tagjai is. A szélesebb körű tájékoztatás és a sokoldalú véleményformálás érdekében 
kibővített elnökségi ülésekre került sor, így az elnökségi üléseken a megyei tagozatvezetők és a 
tanácsnokok is részt vettek. Az elnökségi ülések határozatképesek voltak, a kibővített elnökségi 
üléseken a megjelenési arány 63,49% volt. Az Elnökség üléseit a kialakult helyzetre tekintettel részben 
online Zoom meeting, részben Budapesten, egy esetben kihelyezett ülés keretrében Siófokon tartotta. 
 
Az Elnökség az Alapszabályban, illetve az Ügyrendben megfogalmazott feladatait ellátta és 
hatáskörét folyamatosan gyakorolta. A TÖOSZ elnöke valamennyi elnökségi ülésen szóbeli 
tájékoztatást adott az elmúlt időszak önkormányzatokat, valamint a Szövetséget érintő kérdéseiről.  
 
Az egyes elnökségi üléseken tárgyalt legfontosabb témákról adunk rövid tájékoztatást.  
 
1. A szeptemberi Küldöttgyűlést követően a beszámolási időszak első ülésére 2021. október 12-én 
Budapesten került sor. Az ülésre meghívást kapott dr. György István, a Miniszterelnökség területi 
közigazgatásért felelős helyettes államtitkára, aki elfogadta meghívásunkat, de sokasodó feladatai 
ellátása okán helyette dr. Hikádi Mónika főosztályvezető asszony tartott tájékoztatót az elnökségi 
tagoknak az önkormányzatok működése veszélyhelyzetben, a polgármesteri döntések törvényességi 
tapasztalatai témában. Főosztályvezető asszony rövid tájékoztatójában először a veszélyhelyzet 
kihirdetését és a különleges jogrend alapjait ismertette. A polgármesterek egyedüli döntéshozó 
szerepe az önkormányzatoknál mára már feloldásra került, nincs információ ennek visszaállítására. 
Kulcsterületek a vészhelyzet idején az önkormányzatok működésében: lakossággal való 
kommunikáció, szociális intézkedések, oktatás, vállalkozások stb. Szakmai támogatás nyújtása az alábbi 
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területeken történt: az önkormányzati működés, polgármesteri döntések, a kormányrendeletek 
értelmezése. A kormányhivatalok szakmai segítségnyújtása is felértékelődött, intenzívebbé vált a 
kapcsolatfelvétel. Elmondta, hogy a polgármester egyedüli döntéshozói szerepére eddig még nem volt 
ilyen hosszú időn keresztül példa. Ez az időszak 11 hónapig tartott, a szabályrendszert ez idő alatt 
kellett megalkotni. A költségvetés kialakítása is a polgármesterekre hárult, sokan eltérően értelmezték 
a jogszabályt. Több szakmai útmutatót adott ki a Miniszterelnökség a szabályozás kérdésében, amely 
a Belügyminisztérium hírlevelében is megjelent. Előadását követően Szendrő Tamás, az Edenred 
Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója röviden bemutatta a cég szolgáltatásait. Az általuk 
forgalmazott Családi kártyára, amely úgy működik, mint egy bankkártya, és a munkaadók szociális 
támogatási összeget is utalhatnak rá. Így a támogatás felhasználása is arra fordítódik, amire szánták. 
Az országban egyre több üzlettel van megállapodásuk és fogadják el kártyájukat. A tájékoztatót 
követően dr. Gyergyák Ferenc főtitkár adott rövid ismertetőt a jelenleg bevezetésre kerülő Eloge 
program állásáról. Elmondta, hogy az idei kísérleti év, jelenleg 7 önkormányzat jelentkezett, három 
évre nyertük meg ennek a díjnak a meghirdetését. Kolin Péter kommunikációs titkár a TÖOSZ 
kommunikációs fejlesztések és támogató megoldások témakörben ismertette a szövetség jövőbeni 
terveit. Ezt követően Schmidt Jenő elnök rövid beszámolója hangzott el a szövetséget érintő 
kérdésekről.  
 
2. 2021. november 9-ei ülését az Elnökség az erősödő járványhelyzetre tekintettel online Zoom 
meeting keretében tartotta. Az ülést megelőzően került sor a Felügyelő Bizottság (FEB) ülésére, szintén 
online módon, amelynek napirendjén a TÖOSZ 2021. évi költségvetésének időarányos végrehajtása 
szerepelt. A FEB megállapította, hogy a körülményekhez képest jól áll a költségvetés, a terveket tudtuk 
hozni, megvalósult a kiadási oldal időarányos teljesítése, a szövetség gazdálkodása kiegyensúlyozott. 
Az elnökségi ülésen fő témaként Schmidt Jenő elnök az elmúlt időszak szövetséget érintő beszámolója 
szerepelt. Elmondta, hogy az eddig megvalósult megyei rendezvényeink visszhangja jó, nagyon jó 
lenne, ha a hátralévő két rendezvényen minél többen vennének. Ezt követően az önkormányzatokat 
érintő főbb kérdésekre tért ki, úgy, mint iparűzési adó kérdése, polgármesteri bérek helyzete, Európai 
Unió támogatásai, TOP, KEHOP programok helyzete.  
 
3. Két napos kihelyezett elnökségi ülésre került sor 2021. december 14-15-én Siófokon, illetve Tabon. 
Az elnökségi ülés első napi rendezvényére meghívást kapott a Magyar Köztisztviselők, 
Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete vezetősége. A két szervezet GINOP 
támogatás keretében a Fontanus Alapítvánnyal közösen valósítja meg a „Stresszmentes munkahelyek 
az önkormányzatoknál” című projektet. E program keretében első napirendként dr. Gyergyák Ferenc 
főtitkár és Fekete Katalin tréner tartottak beszámolót a projektben eddig elért eredményekről, a 
stresszről, mint mindennapi életünkben jelen lévő, minden tevékenységünket befolyásoló tényezőről, 
kezelésének lehetőségeiről. A második napirend keretében az Elnökség a 2022. évi önkormányzatokat 
érintő gazdasági intézkedések kapcsán állásfoglalást fogadott el, amelyet a pénzügyminiszter, a 
belügyminiszter és az emberi erőforrások minisztere részére eljuttattot, illetve a Szövetség 
médiafelületein közzétett. Az első nap zárásaként Schmidt Jenő elnök tartott rövid tájékoztatót a 
szövetség elmúlt időszakban végzett munkájáról, illetőleg a jövőbeli tervekről. A kétnapos rendezvény 
második napjának házigazdája Schmidt Jenő elnök, Tab polgármestere volt. A szakmai nap keretében 
a jelenlévők egy workshop keretében részletes tájékoztatást kaptak a GINOP projektben eddig 
megvalósult feladatokról, elért eredményekről, annak hatásairól, majd ezt követően 
megismerkedhettek Tab Város Önkormányzatának működésével, beruházásaival, megismerhették és 
megtekinthették a településen végrehajtott fejlesztéseket.  
 
4. A soron következő elnökségi ülésre 2022. február 8-án Budapesten került sor. Az ülésre meghívást 
kapott dr. Berczik Ábel, a Pénzügyminisztérium humán és önkormányzati költségvetésért felelős 
helyettes államtitkára, valamint Oláh Gábor, a Pénzügyminisztérium regionális fejlesztési 
programokért felelős helyettes államtitkára, Stefán László főosztályvezető és Szabó Csaba 
főosztályvezető a Pénzügyminisztérium képviseletében. Az első napirend keretében dr. Berczik Ábel az 
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önkormányzati szektort érintő, 2021. novembere óta bekövetkezett és várható feladatfinanszírozási 
és egyéb pénzügyi változásokról adott rövid tájékoztatót. Elmondta, hogy a választásokra tekintettel 
még előkészítő dokumentumok sem készültek, a jövő évvel kapcsolatosan még nincs tervezés. Jelenleg 
az önkormányzatok többségében stabilan gazdálkodnak, még várják a pénzügyi beszámolókat. Az 
adósságállomány döntő részét a fővárosi önkormányzat adóssága teszi ki. Beszámolt arról, hogy 
kormánydöntés született a bérek emelkedéséről több szakágazati területen többek között a 
polgármesteri bérek kapcsán is. Kiegészítő támogatásokat kapnak az önkormányzatok több területen 
is normatív finanszírozás keretrében. A szolidaritási hozzájárulás várhatóan magasabb összegben fog 
teljesülni, mint a számítások. A gyermekétkeztetés üzemeltetésének támogatása a jövőben is 
folytatódik, várhatóan emelkedik a kiegészítő támogatás összege, valamint továbbra is szándék a 
bölcsődei férőhelyek bővítése. Oláh Gábor a lezáródó TOP-os programok önkormányzati 
pályázatairól és a pályázatok megvalósíthatóságának további menetrendjéről adott rövid 
tájékoztatást a jelenlévőknek. Elmondta, hogy a TOP-ban és a TOP+-ban még van forrás felhasználásra. 
Már körvonalazódott egy szakmai tartalom az indulásra amelyek már decemberben megjelentek, 
január közepére tették ennek a zárását. Tájékoztatójában elmondta, hogy a rendszert változtatták, egy 
városi keretet hoztak létre, és nemcsak a megyei jogú városok pályázhatnak. Keretszerződést kötöttek 
a városokkal a fejlesztésre, de nem kell pályázni, hanem a keret terhére hajtja végre a fejlesztést a 
pályázó. A megyéken belül is vannak területek, alterületek, amelyeket a közgyűlések határoztak meg. 
Célja ennek, hogy ne megyén belül kelljen versenyeznie a településeknek, hanem a célterületek 
kerüljenek fejlesztésre lehatárolt összegekkel. A következő napirend keretében Balatoni Péter, a 
CloudFactory ügyvezetője mutatta be a szövetség által létrehozandó és működtetendő TÖOSZ Online 
Platformot (TOP). dr. Gyergyák Ferenc főtitkár röviden kiegészítette az előadást. Kiemelt fontosságú, 
hogy az online platform összekapcsolható legyen az okos város applikációval. Kiemelte, hogy csakis az 
önkormányzatok aktív közreműködésével, partnerségével tud hatékonyan, jól működni a platform. A 
szövetséget és önkormányzatok érintő kérdésekről szóló tájékoztatójában Schmidt Jenő elnök röviden 
elmondta, hogy melyek azok az témák, amelyekben a továbbiakban hangsúlyosabban tárgyalnánk. 
Ilyen az étkeztetés, az idősellátás témája. Kelemen Tamás, a TÖOSZ egészségügyi tanácsnoka 
felvetése igen fontos, hiszen sajnos a járvány alatt sokkal több beteg halála következik be. Sajnos a 
halottvizsgálatot végző orvos nem rögzít a rendszerben, csak papíron a tényt, így a rendszerben nem 
érnek össze az adatok, nem tudnak időben intézkedni a hozzátartozók a temetésről, a hagyatéki 
eljárások is késve indulnak el. Kérte ennek jelzését a megfelelő hatóság felé. A TÖOSZ ez ügyben írásban 
az Országos Kórházi Főigazgatósághoz fordult. 
 
5. 2022. március 9-én a TÖOSZ Titkárságán tartotta ülését a kibővített Elnökség. Az első napirend 
keretében kerekasztal-beszélgetésre került sor a gyermekétkeztetés helyzetéről, valamint a 
gyermekjóléti-családsegítő szolgálatok és a települési önkormányzatok együttműködéséről. 
Meghívott vendégként a témáról Simon Attila István, az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális 
ügyekért felelős helyettes államtitkára beszélt. Röviden ismertette az országos szintű számokat, majd 
beszélt az értekeztetési rendszer és a gyermekjóléti szolgáltatás rendszerének jelenlegi és jövőben 
tervezett átalakításáról. Ezt követően a második napirend keretében került sor az elnökségi ülésekről 
megjelenő médiakommunikáció Alapszabálynak is megfelelő eljárásrendjének meghatározásáról. A 
következő téma az önkormányzatokat és szövetséget érintő feladatok, amelyről Schmidt Jenő elnök 
tartott rövid beszámolót, amelyben kitért a Falugondnokok képzésre, a TÖOSZ elmúlt időszakban 
kötött együttműködéseire. Megoldandó problémaként vette fel az állattartási rendelet 
végrehajthatatlanságát, az orvosi ügyeleti rendszer problémáit és az önkormányzati vízművek 
átadásának helyzetét. Örömmel tájékoztatta az Elnökséget, hogy a Polgármesternői Tagozat 2022. évi 
programját a Miniszterelnökség négymillió forinttal támogatja. E napirend keretében Szabó László, a 
TÖOSZ Sport és turisztikai tanácsnoka felhívta a figyelmet a polgármesterekből álló futball csapat 
működésére és kérte, hogy minél többen csatlakozzanak hozzájuk. Dr. Gyergyák Ferenc főtitkár 
tájékoztatta az elnökséget, hogy a kialakult nemzetközi helyzetre, létrehoztunk egy, a háborús 
menekültek ellátásában segítséget nyújtó adatbázist. Az ülés napirendjén szerepelt a Magyar 
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Önkormányzatok Szövetsége 10 pontja, amellyel kapcsolatosan az Elnökség egyhangú döntése alapján 
a TÖOSZ az április 3-ai országgyűlési választásokat követően foglalkozik érdemben.  

6. 2022. április 12-én a TÖOSZ Titkárságán tartotta ülését a kibővített Elnökség. Az első napirend 
keretében dr. Dukai Miklós, a Belügyminisztérium önkormányzati helyettes államtitkára adott 
tájékoztatást az ukrán-orosz háborúval kapcsolatos események következményeként, Magyarország 
irányába megindult menekültek ellátásának kérdéseiről. Ezt követően a második napirend keretében 
a Delta Csoport Okos település koncepciójáról és szolgáltatásairól tartott ismertetőt Ujhegyi András 
kereskedelmi vezérigazgató-helyettes. A harmadik napirendi pont keretében a kibővített Elnökség a 
2022. évi Küldöttgyűlés előkészítése keretében a Küldöttgyűlés tervezett programjait, a TÖOSZ 2021. 
évi zárszámadásának és 2022. évi költségvetésének tervezeteit, valamint az a TÖOSZ és szervei 2021. 
szeptember 25-e óta végzett tevékenységéről szóló beszámoló tervezetét vitatta meg. A következő 
téma az önkormányzatokat és szövetséget érintő feladatok, amelyről Schmidt Jenő elnök tartott rövid 
beszámolót. 
 
A szélesebb közvélemény számára is fontos döntésekről, állásfoglalásokról a társszövetségeket, a 
kormányzati szerveket és a sajtót rendszeresen tájékoztattuk. A TÖOSZ-tag önkormányzatok 
tájékoztatása egyrészt az ÖNkormányzat folyóirat hasábjain, másrészt az eHírlevél útján, valamint a 
honlapunkon (www.toosz.hu), a TÖOSZ nyilvános Facebook oldalán és a TÖOSZ Facebook zárt 
csoporton keresztül történt.  
 
A kibővített elnökségi ülések általánossá válásával az Elnökség továbbra is jelentős koordinatív 
szerepet töltött be a megyei tagozatok, az ágazati témák és a különféle térségi, valamint 
önkormányzati típus szerinti eltérő érdekek egyeztetésében. A beszámolási, jelentős változásokkal 
terhelt időszakban is sikerült megőriznie Szövetségünknek a szolidaritáson és a szakszerűségen 
alapuló integratív jellegét. 
 

II.  Szervezeti és működési kérdések 
 
A települési önkormányzatok több mint fele, összesen 1624 település tagja Szövetségünknek. A 2021. 
szeptember 25-ei Küldöttgyűléskori állapothoz képest 1 önkormányzattal nőtt a tagok száma. Az elmúlt 
beszámolási időszakban a kilépő települési önkormányzatok száma: 16, és a belépő települési 
önkormányzatok száma: 17 (A TÖOSZ-hoz tartozó településeket, azok lakosságszámát és arányát 
megyénkénti bontásban a 2022. április 1-jei állapotnak megfelelően a Melléklet tartalmazza.)  
 

Titkárság 
 
A TÖOSZ Titkárság egyre jelentősebb mértékben lát el szolgáltatási feladatokat a TÖOSZ-tagok 
számára, illetve jelentős a nemzetközi projektekben való részvétel is. 
 
A Titkárságnak is otthont adó Önkormányzati Információs és Koordinációs Központban tartotta 
elnökségi üléseit a Szövetség, valamint sor került számos egyeztetésre, szakmai rendezvényre, 
tréningre is. Természetesen továbbra is valamennyi TÖOSZ-tag önkormányzat számára nyitva áll 
szakmai találkozók, műhelybeszélgetések valamint tréningek helyszíneként Budapesten. Ezen felül 
még az Önkormányzati Koordinációs és Információs Központban lévő Önkormányzati 
Szakkönyvtárban rendelkezésre áll számos hazai és nemzetközi önkormányzati szakmai kiadvány is.  
 
Az elmúlt időszakban jelentősen megnőtt a gazdálkodó szervezetek érdeklődése Szövetségünk 
közvetítő szerepe iránt, amelynek révén szolgáltatásaikról szóló anyagokat eljuttatjuk az 
önkormányzati vezetők részére. 
 

http://www.toosz.hu/
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A Titkárság 2022. áprilisi létszáma 7 fő (főtitkár, 2 elnökségi titkár, 2 nemzetközi titkár, pénzügyi titkár, 
kommunikációs titkár). 
 

III. Szakmai egyeztetések, konferenciák, nyilvánosság 
 

A beszámolási időszakban a TÖOSZ szakmai partnerségével, közreműködésével és támogatásával 
jelentős számú konferenciára, szakmai egyeztetésre és fórumra került sor. A TÖOSZ szakmai 
támogatásával megvalósult egyes országos rendezvényekről folyamatosan adtunk számot.  
 

Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsa 
 
Az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsa (ÖNET) a beszámolási időszakban két 
alkalommal ülésezett. 
Az ÖNET társelnöke 2021-ban Tóth Gábor, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének 
elnöke, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés elnöke, 2021-ben Tóth Gábor, a Községek és Kistelepülések 
Országos Önkormányzati Szövetsége elnöke, a Baksa Községi Önkormányzat polgármestere. (A 
társelnöki tisztséget éves rotációban az ÖNET Önkormányzati Oldalát alkotó országos önkormányzati 
érdekszövetségek elnökei látják el.)  
 
Az ÖNET 2021. november 10-én és 2022. március 23-án személyes részvétellel a 
Belügyminisztériumban ülésezett. A TÖOSZ részéről Schmidt Jenő elnök vett részt az egyeztetéseken.  
 
Az ÖNET 2021. november 10-ei ülésén két napirendi pont volt: 

1. Az iparűzési adó 2022-ben. 
2. Egyebek.  

 
Az ÖNET 2022. március 23-ai ülésén két napirendi pont volt: 

1. Az ukrán-orosz háborúval kapcsolatos események következményeként Magyarország irányába 
megindult menekültek ellátásának kérdései. 

2. Egyebek.  
 
Schmidt Jenő TÖOSU elnök 2022. január 13-án írásban kezdeményezte a másik 7 országos 
önkormányzati érdekszövetség elnökeinél az ÖNET Önkormányzati Oldala ülésének összehívását a 
2022. évi társelnök személyének megválasztására, mivel arra a 2021. év végén nem került sor. A 2022. 
évi társelnök megválasztása ezideig nem történt meg. 
 

Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács 
 
A kormányzati, szakszervezeti és önkormányzati oldalakból (szervezetekből) álló Országos 
Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács (OKÉT) a beszámolási időszakban 2021. december 3-án online 
ülésezett, ahol Szövetségünket dr. Gyergyák Ferenc, a TÖOSZ főtitkára képviselte, egyben ellátva az 
Önkormányzati Oldal ügyvivői feladatait is. 
 
A 2021. december 3-ai online ülés napirendjei az alábbi témák voltak: 
1. Az OKÉT MVO előzetes javaslata a közszolgálati minimáltarifa rendszerének módosítására 
2. Konzultáció az adótörvények 2022. évi módosításáról 
 

Közszolgálati Érdekegyeztető Fórum 
 
A kormányzati, szakszervezeti és önkormányzati oldalakból (szervezetekből) álló Közszolgálati 
Érdekegyeztető Fórum (KÉF) a beszámolási időszakban nem ülésezett. A KÉF-ben Szövetségünket dr. 
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Gyergyák Ferenc, a TÖOSZ főtitkára képviselte, egyben ellátva az Önkormányzati Oldal ügyvivői 
feladatait is. 
 

Közalkalmazottak Országos Munkaügyi Tanácsa 
 
A kormányzati, az önkormányzati munkaadói és a munkavállalói oldalakból (szervezetekből) álló 
Közalkalmazottak Országos Munkaügyi Tanácsa (KOMT) 2021. december 3-án online ülésezett, ahol 
Szövetségünket dr. Gyergyák Ferenc, a TÖOSZ főtitkára képviselte, egyben ellátva az Önkormányzati 
Oldal ügyvivői feladatait is.  
 
A 2021. december 3-ai online ülés napirendjei az alábbi témák voltak: 
1. Egyeztetés – a koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél 

foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről szóló – 599/2021. (X. 28.) Korm. 
rendeletben foglaltak végrehajtásának következményeiről. 

2. Egyebek 
 

Országos Reprezentativitást Megállapító Bizottság 
 

A KOMT keretében a közalkalmazotti szakszervezetek ágazati reprezentativitásának megállapítására 
létrejött az Országos Reprezentativitást Megállapító Bizottság (ORMB), amely 2021. december 13-án 
online ülésezett, ahol Szövetségünket dr. Gyergyák Ferenc, a TÖOSZ főtitkára képviselte, egyben 
ellátva az Munkaadói (Önkormányzati) Oldal ügyvivői feladatait is. 
 
A 2021december 13-ai online ülés napirendjei az alábbi témák voltak: 
1. Tájékoztató a T/17671. sz. törvényjavaslat megszületésének körülményeiről 
2. Egyebek 
 

VII. Önkormányzatiság napjainkban konferencia 
 
2021. november 12-én a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen került megrendezésre a 
VII. Önkormányzatiság napjainkban konferencia a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és 
Nemzetközi Tanulmányok Kar Közszervezési és Infotechnológiai Tanszéke és a Települési 
Önkormányzatok Országos Szövetsége közös rendezésében.  
Előadások: 
Együttműködés és kormányzati szakmai segítségnyújtás a veszélyhelyzet idején 

Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár, Belügyminisztérium 
Egy országos önkormányzati érdekszövetség lehetőségei a tagönkormányzatok veszélyhelyzeti 

feladatellátásának segítésére 
Schmidt Jenő elnök, Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége; Tab város polgármestere 

Járásszékhely város lehetőségei és felelőssége, veszélyhelyzeti együttműködés a járási települési 
önkormányzatokkal 
Michl József alelnök, Kisvárosok Szövetsége; Tata város polgármestere 

A kistelepülések helyzete és lehetőségei, közfeladatok és ellátásuk falun a veszélyhelyzet idején 
Szabó Gellért elnök, Magyar Faluszövetség; Szentkirály község polgármestere 

A polgármester általi önkormányzati rendeletalkotás gyakorlati tapasztalatai  
Dr. Radich Orsolya főigazgató, Pest Megyei Kormányhivatal 

 
Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Program 2021 

 
A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programját 2008 óta hirdeti meg folyamatosan az 
önkormányzatok körében a szövetségünk. Az idei évi megvalósításban a Belügyminisztérium, az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma, az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a Kisvárosok Szövetsége, a 
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Magyar Faluszövetség, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, az Autonómia Alapítvány, a Biztonságos 
és Élhető Városokért Egyesület, a Homo Oecologicus Alapítvány és az Országos Polgárőr Szövetség 
vettek részt. 
 
A programot 2021-ben is folytattuk, hála az Európa Tanács, a Belügyminisztérium és az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium támogatásának. Azokat a már bizonyított jó önkormányzati gyakorlatokat 
vártuk, amelyek a járvány utáni újrakezdésben lehetnek hasznukra más önkormányzatoknak, 
függetlenül attól, hogy a járvány alatt, vagy előtte találták ki és próbálták ki azokat. Elvárás volt, hogy 
minimum egy éves bizonyított hatékony, hatásos, mások számára átvehető és megismételhető 
önkormányzati gyakorlat legyen. 
 
Négy területen lehetett pályázni 2021-ben: 
1. Önkormányzati idősellátás jó gyakorlatai kiemelten az otthoni szolgáltatások és ellátások jó 
gyakorlatai 
Az idősödő társadalmunk állandó kihívása és fő kérdése az időseknek nyújtott szolgáltatások 
fejlesztése, új és innovatív formái. Ezeket kerestük a felhívásunkkal, kiemelten (ám nem csak ezeket) 
vártuk az otthoni ellátási formák terén kidolgozott innovációkat, akár partnerségekkel, amikben döntő 
szerepe van az önkormányzatnak. Új, előremutató szemléletű kezdeményezéseket vártunk, amelyben 
megjelennek az idősek igényei, már a tervezési fázistól.  
2. Bűnmegelőzési, közbiztonsági jó önkormányzati gyakorlatok 
2021-ben olyan önkormányzatok pályázatát vártuk ebben a témakörben, amelyek a bűnmegelőzés 
témakörében tudhatnak maguk mögött sikeres tevékenységeket; továbbra is előnyt élvezve azok, akik 
a polgárőrséggel együttműködve valósították meg tevékenységeiket.  
3. Társadalmi felzárkózási jó gyakorlatok – szegénység elleni küzdelem munka biztosításával, 
munkahelyteremtéssel a település közösségének hasznára 
A jelen kihívásai (pl. a koronavírus okozta válság) a magyar társadalom szereplőit új, innovatív 
megoldások keresésére ösztönzik a szegénységből adódó problémák hatékony kezelésére. Vannak, 
akiket a válság nem gyengít, hanem megerősít. Szélsőséges élethelyzet, a társadalmi zárványok 
kialakulása, s az ehhez kapcsolódó esélytelenség az egész társadalom stabilitását, fenntarthatóságát 
veszélyeztetheti. A társadalmi kohézió erősödése, a társadalmi különállási folyamatok megtörése 
ugyanakkor a gazdasági fejlődés feltételei is. 
A felhívás azoknak az önkormányzati vezetőknek, szereplőknek szólt, akik hatékony módszert találtak 
a szegénység elleni küzdelemhez helyi szinten. 
4. Önkormányzati innovációk 
Ebben a témakörben szabadon, bármely önkormányzati működési területhez tartozó bizonyított jó 
gyakorlatokat vártunk, amelyek megfelelnek a program feltételeinek és nem taroznak az előző három 
témakörhöz, és a fent említett legalább egy éves működéssel rendelkeznek (ez valamennyi téma-
kiírásra vonatkozik). 
 
A Program keretében a TÖOSZ 2021. március-június hónapokban négy tematikus online konferenciát 
szervezett a meghirdetett pályázati témáknak megfelelően, azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet a 
pályázatra, valamint segítse a potenciális pályázókat a felkészülésükben. A rendkívül sikeres 
konferenciasorozatot követően, összesen 25 pályázat érkezett. 
 
Valamennyi beérkezett pályázatot színvonalasnak és elismerésre, másokkal való megosztásra 
érdemesnek találta az Irányító Bizottság.  
 
Az írásbeli értékelést és a helyszíni látogatásokat követően versenyezhettek egymással a pályázó 
önkormányzatok az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága Magyar Elnökségi Programok keretében a 
Belügyminisztériumban megrendezett 2021.november 10-ei ünnepélyes konferencián, ahol 10-10 
percben mutatták be jó gyakorlataikat. A díjak odaítéléséről ezt követően született döntés, az idei 
évben 11 önkormányzat 12 pályázata részesült elismerésben. 
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A díjak pénzügyi fedezetét támogatásként valamennyi területen a Belügyminisztérium és az Innovációs 
és Technológiai Minisztérium biztosította. A díjat a jó gyakorlat céljaival egyező célokra használhatják 
fel az önkormányzatok, az idei év legjobb önkormányzati gyakorlatai kategóriánként: 
Önkormányzati innovációk (az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával): 
Ipolytölgyes Község Önkormányzata – 1.000.000,- Ft 
Püspökszilágy Község Önkormányzata – 800.000,- Ft 
Budapest Főváros XIII. Kerület Önkormányzata – 500.000,- Ft 
Bűnmegelőzési, közbiztonsági jó önkormányzati gyakorlatok (A Belügyminisztérium támogatásával): 
Páty Község Önkormányzata – 1.000.000,- Ft 
Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata – 800.000,- Ft 
Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat – 500.000,- Ft 
Önkormányzati idősellátás jó gyakorlatai kiemelten az otthoni szolgáltatások és ellátások jó 
gyakorlatai (az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával): 
Jánoshida Község Önkormányzata – 1.000.000,- Ft 
Budakeszi Város Önkormányzata– 800.000,- Ft 
Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat – 500.000,- Ft 
Társadalmi felzárkózási jó gyakorlatok – szegénység elleni küzdelem munka biztosításával, 
munkahelyteremtéssel a település közösségének hasznára (A Belügyminisztérium támogatásával.) 
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata – 1.300.000,- Ft 
Szigetvár Város Önkormányzata – 1.000.000,- Ft 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata – 700.000,- Ft 
 
A nyertesek képviselői részt vettek a „Változásmenedzsment - az önkormányzatok innovatív szerepe a 
gazdaságélénkítésben” tudásprogramunkon. A tréning jellegű tudásprogram 2x1 napos tapasztalati 
tanulásra, tapasztalatcserére, közös gondolkodásra építő kurzus. A három kategória valamennyi 
győztesének vezetői vehettek részt a tréning jellegű tudásprogramon, amelynek oka, hogy a globális 
kihívásokra adott lokális válaszok sokszor új szemléletet, újfajta stratégiát követelnek. A TÖOSZ vezető 
trénere, Iványiné Szabó Andrea által kidolgozott tudásbővítő kurzus segíti a településeket a COVID-19 
hatása utáni fellendülés és megújulás megtervezésében, felhívja a figyelmet a közösségekben 
tapasztalt kreativitásra, az új lehetőségeket feltáró projektekre, a változások generálta hosszútávú 
következményekre. Erősíti az önkormányzatok innovációs kapacitását, rámutat azokra az emberi, 
pénzügyi és intézményi erőforrásokra, amelyek katalizálhatják és előmozdíthatják a legmodernebb, 
hosszú távú problémák megoldását. A program tematikája a közösségek versenyelőnyeinek 
kiemelésére helyezi a hangsúlyt, megmutatja az integrált beruházások és megfelelő helyi 
szolgáltatások fontosságát, valamint a helyi részvétel és az alulról építkező fejlesztés ösztönzését. 
Támogatja a partnerség-orientált megközelítést, amely helyi szintű kapacitást épít ki külsős szakmai, 
információs segítséggel. Az innovatív vezetői módszertanok megismerése hozzájárul az 
önkormányzatok és vállalkozások, egyéb gazdasági szereplők eredményesebb együttműködéséhez, a 
munkahelyteremtés elősegítése érdekében. A változásmenedzsment lépéseinek megismerése 
szemléletformáló hatással bír a településvezetőkre, a gyakorlatban ez tudatosabb felkészülést biztosít 
a szervezeti stratégia megvalósítására, a megcélzott eredmények elérésére, a gyors váltásokra. 
Rugalmas folyamatok, struktúrák és munkamódok kialakítását ösztönzi. A magasabb agilitás és jobb 
működési képesség vezet a kihívásokra adott eredményesebb válaszokhoz. Az egymásnak átadott 
tapasztalatok, a jó gyakorlatok megismerése erősíti a hajlandóságot a technológiai és társadalmi 
innovációkra, a környezeti fenntarthatóságra, amellyel növekszik a közösségek ellenálló képessége a 
globális kihívásokkal szemben.  
A két csoport időpontjai voltak:  
1. csoport: 2022. március 7. és április 4.,  
2. csoport: 2022. március 8. és március 29. 
 

Az Európai Kiváló Kormányzás Védjegy (ELoGE) bevezetése 
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A TÖOSZ 2021. március 1-jén nyújtotta be Európai Kiváló Kormányzás Védjegy (European Label of 
Governance Excellence – ELoGE) iránti akkreditálási kérelmét az Európa Tanácshoz, a nemzeti szintű 
együttműködéshez pedig sikeresen felkérte a Belügyminisztériumot, a Magyar Faluszövetséget, a 
Kisvárosok Szövetségét és a Homo Oecologicus Alapítványt. A magyar program kialakítása és 
működtetése Kolin Péter, a TÖOSZ kommunikációs titkárának koordinálásával sikeres volt, a 2021. 
június 23-ai felhívást követően az önkormányzatoknak 2021. október 15-éig volt lehetőségük a 
jelentkezést követően teljesíteni a felhívásban szereplő követelményeket. Az Európa Tanács Miniszteri 
Bizottsága magyar elnökségi programok keretében, a Belügyminisztériumban megrendezett 2021. 
november 10-ei ünnepélyes konferencián a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatokért járó elismerések 
mellett Magyarországon első alkalommal vehettek át Európai Kiváló Kormányzás Védjegyet a sikeresen 
pályázó önkormányzatok. 
 
A TÖOSZ által akkreditált program első évében hat önkormányzat nyerte el, hazánkban az elsők között 
a Védjegyet és az azt szimbolizáló dodekaéder kristályszobrot. A TÖOSZ, a Belügyminisztérium, a 
Magyar Faluszövetség, a Kisvárosok Szövetsége és a Homo Oecologicus Alapítvány képviselői alkotják 
a Magyar Nemzeti Platformot, amelynek tagjai döntéshozó fórumként szakértők közreműködésével 
ítélik oda évről-évre a Védjegyet, amit egy kristály dodekaéder szobor szimbolizál, rajta a Jó 
Kormányzás 12 alapelvével. A Védjegyet azok az önkormányzatok nyerhetik el, amelyek a Jó 
Kormányzás 12 Alapelvének megfelelnek, és teljesítik a felhívásban foglalt feltételeket. A feltételeket 
pedig bizonyos dokumentumok benyújtásával, valamint a helyi emberek, a választott képviselők és a 
hivatal munkatársainak megkérdezésével lehet teljesíteni. És természetesen nemcsak megkérdezni 
kell őket, hanem elégedettségükről kell, hogy beszámoljanak. A Védjegy azt tanúsítja, hogy az azt 
elnyerő helyi önkormányzat az önkormányzás egy minőségileg magasabb szintjét érte el – ami 
büszkeség az önkormányzat és az egész település számára. A programról szóló rovatot hoztunk létre a 
TÖOSZ weboldalán: www.toosz.hu/eloge webcímen. 
 
Magyarországon elsőként elnyerte az Európai Kiváló Kormányzás Védjegyet, az ELoGE-t: 

- Alsómocsolád Község Önkormányzata, 

- Budapest Főváros XIII. Kerület Önkormányzata, 

- Hollád Község Önkormányzata, 

- Méhkerék Község Önkormányzata, 

- Szamossályi Község Önkormányzata, 

- Újszász Város Önkormányzata. 
 

Regionális Polgármesteri Fórumok 
 
A 2021. évben 2-2 napos Regionális Polgármesteri Fórumok 2021. október, november hónapokban 
kerültek megrendezésre három helyszínen minisztériumi és háttérintézményi előadókkal. 
 
Zalakaros 2021. október 20-21. – Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém és Zala 
megye 
Program: 
2021. október 20. (szerda) 
Megnyitó, köszöntők 

Schmidt Jenő elnök, Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 
Novák Ferenc polgármester, Zalakaros Város Önkormányzat 

Tájékoztató az önkormányzatok helyzetéről, aktuális kérdésekről 
Dr. Dukai Miklós önkormányzati helyettes államtitkár, Belügyminisztérium 

Önkormányzati feladatfinanszírozás aktuális kérdései és a 2022. évi várható lehetőségek 

http://www.toosz.hu/eloge
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Molnár Éva főosztályvezető, Pénzügyminisztérium Önkormányzati Költségvetési Rendszerek 
Főosztály 

Változó hulladékgazdálkodás és az önkormányzatok 
Dr. Csepregi István igazgató, Köztisztasági Egyesülés 

Fókuszban az önkormányzatok: hatékony, készpénzkímélő megoldások szociális támogatásra és 
munkavállalói juttatásra 
Horváth László üzleti tanácsadó, Edenred Magyarország Kft. 

Bölcsődei nevelés fejlesztése 
Kovácsné Bárány Ildikó bölcsődei ügyek koordinációjáért felelős miniszteri biztos, 
Miniszterelnökség Családokért Felelős Tárca Nélküli Miniszter  
Kokavecz Katalin főosztályvezető, Miniszterelnökség Családokért Felelős Tárca Nélküli Miniszter 
Családokért Felelős Fejlesztéspolitikai Főosztály 
Dr. Deák Márton főosztályvezető, Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft. 
Vicze Szabolcs szakmai vezető, Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft.  

TÖOSZ kommunikációs fejlesztések és támogató megoldások 
Kolin Péter kommunikációs titkár, Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 

2021. október 21. (csütörtök) 
Magyarország és az Európai Unió, valamint a Norvég Alap viszonya 

Csiréné Szabó Katalin osztályvezető, Miniszterelnökség Nemzetközi Együttműködési Programok 
Végrehajtási Főosztály 

Önkormányzatok ellenőrzése 
Salamon Ildikó felügyeleti vezető, Állami Számvevőszék 

Vidékfejlesztési Program aktualitásai és nemzeti programjaink  
Dr. Viski József vidékfejlesztési programok végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár, 
Agrárminisztérium 

A Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) tervezése 
Tóthné dr. Csonka Enikő főosztályvezető, Miniszterelnökség RRF Terv Végrehajtásáért és 
Fejlesztéspolitikai Jogi Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság  

Zárszó 
Schmidt Jenő elnök, Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 

 
Hajdúszoboszló 2021. október 27-28. – Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Nógrád és 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
Program: 
2021. október 27. (szerda) 
Megnyitó, köszöntők 

Pergő Margit társelnök, Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 
Dr. Kovács Gergely alpolgármester, Hajdúszoboszló Város Önkormányzat 

Tájékoztató az önkormányzatok helyzetéről, aktuális kérdésekről 
Dr. Dukai Miklós önkormányzati helyettes államtitkár, Belügyminisztérium 

Önkormányzati feladatfinanszírozás aktuális kérdései és a 2022. évi várható lehetőségek 
Peresztegi Gergely vezető kormányfőtanácsos, Pénzügyminisztérium  

Változó hulladékgazdálkodás és az önkormányzatok 
Dr. Csepregi István igazgató, Köztisztasági Egyesülés 

Fókuszban az önkormányzatok: hatékony, készpénzkímélő megoldások szociális támogatásra és 
munkavállalói juttatásra 
Pászthory Andrea értékesítési vezető, Edenred Magyarország Kft. 

Bölcsődei nevelés fejlesztése 
Kovácsné Bárány Ildikó bölcsődei ügyek koordinációjáért felelős miniszteri biztos, 
Miniszterelnökség Családokért Felelős Tárca Nélküli Miniszter  
Kokavecz Katalin főosztályvezető, Miniszterelnökség Családokért Felelős Tárca Nélküli Miniszter 
Családokért Felelős Fejlesztéspolitikai Főosztály 
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Dr. Deák Márton főosztályvezető, Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft. 
Bartos Andrea projektigazgató / Vicze Szabolcs szakmai vezető, Családbarát Magyarország 
Központ Nonprofit Közhasznú Kft.  

A cigánytelepekről – ami most van és ami lehetne. Az autonómia alapítvány tapasztalatai egy 
nemzetközi összehasonlító kutatásban 
Béres Tibor programfelelős, Autonómia Alapítvány 

Közbiztonsági térfigyelő kamerarendszer fejlesztés 
Forgács Péter műszaki tanácsadó, Tekes Attila értékesítési menedzser, H1 Systems 

TÖOSZ kommunikációs fejlesztések és támogató megoldások 
Dr. Gyergyák Ferenc főtitkár, Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 

2021. október 28. (csütörtök) 
Magyarország és az Európai Unió, valamint a Norvég Alap viszonya 

Dr. Korponai Gergő főosztályvezető, Miniszterelnökség Nemzetközi Együttműködési Programok 
Végrehajtási Főosztály 

Önkormányzatok ellenőrzése 
Holman Magdolna alelnök, Állami Számvevőszék  

Vidékfejlesztési Program (VP) 2021-2027  
Papp Zsolt György vidékfejlesztésért felelős helyettes államtitkár, Agrárminisztérium 

A Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) tervezése 
Tóthné dr. Csonka Enikő főosztályvezető, Miniszterelnökség RRF Terv Végrehajtásáért és 
Fejlesztéspolitikai Jogi Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság 

Zárszó 
Dr. Gyergyák Ferenc főtitkár, Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 

 
Bikal 2021. november 17-18. – Baranya, Fejér, Somogy és Tolna megye 
Program: 
2021. november 17. (szerda) 
Megnyitó, köszöntők 

Schmidt Jenő elnök, Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 
Kőműves József polgármester, Bikal Község Önkormányzat 

Tájékoztató az önkormányzatok helyzetéről, aktuális kérdésekről 
Dr. Dukai Miklós önkormányzati helyettes államtitkár, Belügyminisztérium 

Önkormányzati feladatfinanszírozás aktuális kérdései és a 2022. évi várható lehetőségek 
Dr. Berczik Ábel államháztartási szabályozásért, humán és önkormányzati költségvetésért 
felelős helyettes államtitkár, Pénzügyminisztérium  

Közbiztonsági térfigyelő kamerarendszer fejlesztés 
Forgács Péter műszaki tanácsadó, Tekes Attila értékesítési menedzser, H1 Systems 

Változó hulladékgazdálkodás és az önkormányzatok 
Dr. Csepregi István igazgató, Köztisztasági Egyesülés 

Fókuszban az önkormányzatok: hatékony, készpénzkímélő megoldások szociális támogatásra és 
munkavállalói juttatásra 
Horváth László üzleti tanácsadó, Edenred Magyarország Kft. 

Bölcsődei nevelés fejlesztése 
Kovácsné Bárány Ildikó bölcsődei ügyek koordinációjáért felelős miniszteri biztos, 
Miniszterelnökség Családokért Felelős Tárca Nélküli Miniszter  
Kokavecz Katalin főosztályvezető, Miniszterelnökség Családokért Felelős Tárca Nélküli Miniszter 
Családokért Felelős Fejlesztéspolitikai Főosztály 
Takács Krisztián településügyi szakértő, Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft. 
Bartos Andrea projektigazgató / Vicze Szabolcs szakmai vezető, Családbarát Magyarország 
Központ Nonprofit Közhasznú Kft. 

A cigánytelepekről – ami most van és ami lehetne. Az autonómia alapítvány tapasztalatai egy 
nemzetközi összehasonlító kutatásban 
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Kórodi Miklós programfelelős, Autonómia Alapítvány 
TÖOSZ kommunikációs fejlesztések és támogató megoldások 

Kolin Péter kommunikációs titkár, Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 
2021. november 18. (csütörtök) 
Magyarország és az Európai Unió, valamint a Norvég Alap viszonya 

Csiréné Szabó Katalin osztályvezető, Miniszterelnökség Nemzetközi Együttműködési Programok 
Végrehajtási Főosztály 

Önkormányzatok ellenőrzése 
Domokos László elnök, Állami Számvevőszék 

Vidékfejlesztési Program (VP) 2021-2027  
Papp Zsolt György vidékfejlesztésért felelős helyettes államtitkár, Agrárminisztérium 

A Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) tervezése 
Tóthné dr. Csonka Enikő főosztályvezető, Miniszterelnökség RRF Terv Végrehajtásáért és 
Fejlesztéspolitikai Jogi Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság 

Zárszó 
Schmidt Jenő elnök, Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 

 
A negyedik Regionális Polgármesteri Fórum (Szarvas 2021. november 24-25. – Bács-Kiskun, Békés, 
Csongrád-Csanád, Jász-Nagykun-Szolnok és Pest megye) a COVID-19 koronavírus világjárvány hazai 
helyzetének súlyosbodása miatt elmaradt. 
 
 

Polgármesternői Tagozat ülései 
 
2021 végén dr. Győri Ottilia, a TÖOSZ Polgármesternői Tagozat vezetője szorgalmazta, hogy a TÖOSZ 
folyamodjon támogatási kérelemmel a Miniszterelnökség felé, hiszen a tagozat céljai és működése sok 
ponton találkozik a kormányzati célkitűzésekkel. „Polgármesternők a családokért” program néven 
nyújtottunk be kérelmet, hivatkozva arra, hogy a Polgármesternői Tagozatunk, élen a Tagozat 
elnökével, Dr. Győri Ottilia polgármesterrel (Budakeszi Város Önkormányzata) olyan célokat tűz ki, 
amely generációkon átívelő módon fókuszál a legégetőbb helyi problémákra, azok megoldási 
módozatait, lehetséges innovációit kínálva az önkormányzatoknak a jobb feladat-ellátás érdekében. 
Arra kértük fel a Miniszterelnökséget, hogy csatlakozzanak a „Polgármesternők a családokért” 
programhoz, így az innovációkat, a jó gyakorlatokat kutatnánk fel közösen az önkormányzati működés 
különböző területein.  A program célja a szemléletformálás az önkormányzati szektorban egy innovatív 
kapacitásépítési programon keresztül a szegénység elleni küzdelem, gyermek-és ifjúsági helyi 
kezdeményezések, generációk közötti együttműködések, idősellátás és a nők közéleti szerepvállalása 
terén. Kérésünk kedvező fogadtatásra talált és a tagozat programját 4 millió forinttal támogatja a 
Miniszterelnökség. 
 
1. 2022. január 21-én került sor a Polgármesternői Tagozat ülésére, ahol a résztvevők áttekintették és 
megvitatták a Polgármesternők a családokért program feladattervét és javaslatait, felkérték a tagozat 
Elnökét és a TÖOSZ Titkárság munkatársait ezek végrehajtásának előkészítésére a programterv szerint. 
A Polgármesternői Tagozat a program indításaként 2022 márciusában átfogó kérdőívvel fordult 
valamennyi magyarországi női polgármester felé feltérképezve nézeteiket, véleményeiket a nők vezető 
szerepével kapcsolatosan. Hét regionális fórum kerül megszervezésre 2022. május-november hónap 
között, amelyeken neves szakemberek, szakértők segítségével járnánk körbe egy-egy témát, illetve 
online workshopok keretében tartanánk szakmai előadásokat.  
 
2. 2022. március 3-án Budakeszin került sor a „Polgármesternők a családokért” program első, nagy 
sikerű nyitó rendezvényére.  A rendezvényre meghívást kapott és azt elfogadta dr. Navracsics Tibor, 
Menczer Tamás, Böjte Csaba, Hidvéghiné dr. Pulay Brigitta, Skrabski Fruzsina, valamint L. Ritók Nóra, 
aki sajnos egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott személyesen jelen lenni, így a konferenciát megelőzően  
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felvett előadását hallgathatták meg a résztvevők. A nagysikerű rendezvényen közel 60 polgármester 
asszony vett részt. A rendezvényt dr. Győri Ottilia tagozati elnök mellett Schmidt Jenő, a TÖOSZ 
elnöke nyitotta meg. A megnyitót követően hasznos és aktuális információkat hallgathattak meg a 
résztvevők az előadóktól.  
 

Kommunikáció 
 
A vonatkozó időszakban Szövetségünk 21 elektronikus Hírlevelet küldött a TÖOSZ-tag 
tagönkormányzatok részére. A TÖOSZ internetes oldalán, a www.toosz.hu weboldalon 32 hír jelent 
meg a TÖOSZ tevékenyégével és az önkormányzatok működésével összefüggésben. A TÖOSZ 
nyomtatott Önkormányzat című folyóiratának, az (http://xn--tosz-
5qa.hu/szolgaltatasaink/onkormanyzat-ujsag/) 3 száma jelent meg, összesen 153 oldal terjedelemben. 
A kiadványt valamennyi tagönkormányzatnak eljuttattuk, elektronikus változatát pedig PDF 
formátumban elektronikus Hírlevelünkben tettük közzé, illetve a www.toosz.hu weboldalon az 
archívumban helyeztük el. A közösségi média-felületek tekintetében a Facebook oldalon működő 
nyilvános TÖOSZ oldal (https://www.facebook.com/toosz1989/) és TÖOSZ zárt csoport felületén az 
elmúlt egy éves időszakban több mint 150 hír került megosztásra. Míg az előbbi esetében jellemzően 
közvetlenül TÖOSZ vonatkozású hírek jelentek meg, a zárt csoportban a TÖOSZ-tag önkormányzatok 
polgármesterei, képviselő-testületi tagjai, jegyzői és a TÖOSZ Titkárság dolgozói számára létrehozott 
oldalon szélesebb merítéssel, azonban szakmai keretek mentén történtek önkormányzati vonatkozású 
hírmegosztások. A 2019-ben létrehozott Facebook TÖOSZ Polgármesternői Tagozat zárt csoportban a 
TÖOSZ-tag önkormányzat polgármester, önkormányzati képviselő és jegyző hölgyek, valamint a TÖOSZ 
Titkárság dolgozói számára biztosítunk önkormányzati vonatkozású híreket, információkat. A TÖOSZ, 
mint pártpolitikától független önkormányzati szakmai és érdekvédelmi szervezet folyamatosan a helyi 
önkormányzati érdekeket képviseli, együttműködésre kész szakmai szervezet, amely partnerségi 
kapcsolatai révén naprakész és friss aktuális önkormányzati információkkal rendelkezik, és ezt igyekszik 
megosztani tagjaival is. Elhatározásunk szerint a Polgármesternői Tagozat tagjai ilyen módon 
közvetlenebbül és intenzívebben tudnak kapcsolatot tartani, információt megosztani egymással úgy, 
hogy a TÖOSZ munkatársai is bekapcsolódnak, tudomást szerezhetnek és szakmai információkkal 
láthatják el a TÖOSZ polgármesternői közösségét.  
 
Az elmúlt időszakban a TÖOSZ rendezvények, szolgáltatások megszervezése, szakmai munkák 
előkészítéseként rendszeresen elektronikus kérdőívek formájában kérte ki a tagság véleményét. Az 
online, felhőalapú kérdőíves felmérésekhez Google Forms alkalmazást használtunk, a hálózati 
kommunikáció ezen formáját az eredményesség mellett a tagság részéről történő pozitív visszacsatolás 
is igazolja. Az elvárásoknak megfelelően kérdőíveink többnyire egyszerű „felelet-választós” kérdőívek 
voltak, amennyiben azonban az adott téma megkövetelte, véleménykifejtésre is lehetőséget 
biztosítottunk és minden esetben visszacsatolást adtunk az eredményről. A megválaszolt, kitöltött 
kérdőívek tekintetében elmondható, hogy átlagosan 20-30%-os visszaérkezési arány jellemezte a 
felméréseket a teljes TÖOSZ-tagság tekintetében.  
 
A TÖOSZ Elnökségének hangsúlyos szerepe volt a fenti időszakban, hiszen a 35 fős kibővített Elnökség 
jól leképezi az országot területi eloszlás és településnagyság szempontjából is, tehát elsődleges 
bázisként reprezentatív módon ad támpontot a kibővített elnökségi ülésen részvevő összesen 35 
elnökségi tag, tagozatvezető és tanácsnok véleménye szakmai kérdések tekintetében. 
 
Az előző Küldöttgyűlés óta eltelt beszámolási időszakban a TÖOSZ médiaszerepléseit alapvetően az 
aktuális, önkormányzatokat érintő témák határozták meg, illetve a TÖOSZ megyei polgármesteri 
fórumsorozatához kapcsolódó, a helyi sajtó megkeresésére adott interjúk jellemezték. Az egyes, 
TÖOSZ-t érintő kérdésekben Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke, dr. Áldozó Tamás, Pergő Margit és Dicső 
László, a TÖOSZ társelnökei, dr. Gyergyák Ferenc, a TÖOSZ főtitkára, továbbá a TÖOSZ egyes megyei 

http://www.toosz.hu/
http://töosz.hu/szolgaltatasaink/onkormanyzat-ujsag/
http://töosz.hu/szolgaltatasaink/onkormanyzat-ujsag/
http://www.toosz.hu/
https://www.facebook.com/toosz1989/
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tagozatvezetői nyilatkoztak, szerepeltek az egyes médiumokban a TÖOSZ tevékenységével 
összefüggésben.  

- 2021. szeptember 9-10. „Határon átnyúló együttműködések” című ET magyar elnökség CBC 
nemzetközi konferencia, Külügy és Külgazdasági Intézet Budapest, a konferencián 
Szövetségünket dr. Gyergyák Ferenc, a TÖOSZ főtitkára és Kolin-Sabján Katalin, a TÖOSZ 
nemzetközi titkára képviselte, dr. Gyergyák Ferenc főtitkár 2021. szeptember 10-én „A TÖOSZ 
szerepe a határon átnyúló együttműködésben – The role of TÖOSZ in cross-border cooperation” 
címmel előadást tartott. 

- 2021. szeptember 14. Alapvető Jogok Biztosa Hivatala – Műhelybeszélgetés a körforgásos 
gazdaságra való áttérésre – Schmidt Jenő elnök előadása. 

- 2021. szeptember 18. V. Földművesen Napja országos rendezvény – Szövetségünket dr. 
Gyergyák Ferenc főtitkár képviselte. 

- 2021. szeptember 23. XXVIII. Jegyző-Közigazgatási Konferencia Prémium Hotel Panoráma 
Siófok – Schmidt Jenő elnök előadása: „Önkormányzatok jelene”. 

- 2021. szeptember 29. A Magyar Közszolgáltatók Egyesülete szakmai konferencia Hotel 
Orchidea Tengelic – Schmidt Jenő elnök előadása: „A településüzemeltetés aktuális kérdései, 
problémái”. 

- 2021. október 12. Az Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem Munkajogi és Szociális Jogi 
Tanszékének szervezésében került sor a Lezáratlan Jelentés egy világjárvány munkaügyi és 
szociális (utó) hatásai című konferenciára. – dr. Kelő Johanna elnökségi titkár előadása: 
„Járványkezelés a munkahelyen - a munkáltató munkavédelmi tartalmú jogairól és 
kötelezettségeiről” 

- 2021. november 2. Az MKKSZ Önkormányzati Dolgozók Országos Szakmai Tanácsa kibővített 
tanácsülése – dr. Gyergyák Ferenc előadása: „Önkormányzatok helyzete és működése”. 

- 2021. november 2. TÖOSZ Önkormányzati Információs és Koordinációs Központ – dr. 
Gyergyák Ferenc főtitkár előadása a magyar önkormányzati rendszer működéséről, a TÖOSZ 
érdekképviseleti tevékenységéről a román önkormányzati/kormányzati küldöttség részére  

- 2021. november 5. „Schmidt Jenő: hatalmas bérfeszültséget okoz a minimálbér emelése” Az 
InfoRádiónak nyilatkozott Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke.  

- 2021. november 12. Nemzeti Közszolgálati Egyetem VII. Önkormányzatiság napjainkban 
konferencia – Schmidt Jenő elnök előadása „Egy országos érdekszövetség lehetőségei a 
tagönkormányzatok veszélyhelyzeti feladatellátásának segítésére”. 

- 2021. november 20. VDSZ Székház „Tiszta vizet a poharainkba!” akciókonferencián az 
„Önkormányzatok helyzete a vízszolgáltatásban, vízszolgáltatók helyzete Magyarországon” 
kerekasztalbeszélgetésen dr. Gyergyák Ferenc főtitkár képviselte a TÖOSZ-t. 

- 2021. november 20. VDSZ Székház „Tiszta vizet a poharainkba!” akciókonferencián a 
„Vízhozzáférés a szegregátumokban és a települések perifériáján” kerekasztalbeszélgetésen 
dr. Gyergyák Ferenc főtitkár képviselte a TÖOSZ-t. 

- 2021. december 2. Homo Oecologicus Alapítvány „Német Nemzetiségi Önkormányzati Képzés” 
Zsámbék – dr. Gyergyák Ferenc főtitkár előadása: „Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok”. 

- 2022. január 19. Károli Gáspár Református Egyetem „A választás és népszavazás egyes jogi-
igazgatási összefüggései” konferencia – dr. Gyergyák Ferenc főtitkár előadása: „Helyi 
népszavazások a TÖOSZ nézőpontjából”. 

- 2022. február 14. Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók 
Szakszervezete elnökségi ülése, Schmidt Jenő elnök és dr. Gyergyák Ferenc főtitkár képviselte 
a TÖOSZ-t. 

- 2022. február 18. Nemzeti Közszolgálati Egyetem „Teljeskörű Digitális Megoldás a Szociális 
Alapellátások Komplex Támogatásához” konferencia – dr. Gyergyák Ferenc főtitkár előadása 
„Településeinket érintő évtizedes probléma”. 

- 2022. március 11. Schmidt Jenő a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 
elnökeként 2022. március 11-én Veszprémben, a Pannon Egyetemen aláírta a Circular Hungary 

https://infostart.hu/belfold/2021/11/05/schmidt-jeno-hatalmas-berfeszultseget-okoz-a-minimalber-emelese
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– Körforgásos Gazdaság Technológiai Platform létrehozásáról szóló nyilatkozatot, amelynek 
értelmében a TÖOSZ alapító tagként aktív szerepet vállal a Platform létrehozásában. 

- 2022. március 31. „Sberbank-csőd: mi lesz az önkormányzatok elúszott tartalékaival?” Az 
InfoRádiónak nyilatkozott Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke. 

 
Továbbra is hálózati kommunikációs fejlesztési prioritás a TÖOSZ hivatalos Facebook oldal és a 
Facebook zárt csoporthoz való csatlakozás lehetőségének reklámozása. Ennek hangsúlyozására 
megfelelően, erős érvekkel alátámasztott célzottan elektronikus levél többszöri küldését tervezzük 
folytatni a tagság részére. A TÖOSZ zárt csoportot a TÖOSZ-tag önkormányzatok polgármesterei, 
képviselő-testületi tagjai, jegyzői és a TÖOSZ Titkárság dolgozói számára hoztuk létre. A zárt csoportban 
– az egyes önkormányzatokat érintő aktuális hírek, információ publikálása mellett – az egyedi, konkrét 
problémáját kérdését bármely csoporttag beírhatja és válaszolhat rá, aki esetleg már túl van rajta, 
elmondhatja, hogy milyen tapasztalata van, kivel tárgyalt, hogyan oldotta meg a dolgot. Létrejöhet egy 
kapcsolatfelvétel, ami több szempontból is hasznos lehet, hiszen a hálózati kommunikáció színterén 
mélyítené tagjaink közötti hálózatosodást, hálózati kapcsolatteremtést is. A TÖOSZ Facebook zárt 
csoportját rendszergazdaként dr. Gyergyák Ferenc főtitkár és Kolin Péter kommunikációs titkár kezeli, 
rajtuk keresztül kérhető a csoporttaggá válás. 
 
A TÖOSZ kommunikációs fejlesztéseinek és támogató megoldásainak alapvető célja, hogy az 
önkormányzatok mindennapi munkáját segítsük különböző módon.  A tárgyidőszakban létrejött a 
TÖOSZ Online Platform koncepciója, melynek lényege egy, a TÖOSZ weboldalába integrált online 
platform, amely tagönkormányzataink mindennapos munkáját hivatott támogatni.  
 
Alapvető probléma volt korábban, hogy sok volt a manuális folyamat, amely rendkívül humánerőforrás 
igényes, emellett kevés visszajelzés érkezett tagjainktól a működéssel kapcsolatban. További kihívást 
jelentett, hogy körülményes a nagyszámú tagságunk koordinációja, a kapcsolattartás a jelenleg 
használt eszközökkel sokszor nehézkes és nem kellően gördülékeny a közösségen belüli 
együttműködés. Ezen kérdések feloldására határoztuk el, hogy a TÖOSZ számára egyedi, testreszabott 
online platformot hozunk létre, amelynek fejlesztése a végéhez közeledik és nemsokára megkezdődhet 
annak tesztelése és bevezetése. 
 
Továbbra is fontos célkitűzésünk az önkormányzatiságnak, a polgármesteri tisztség megbecsülésének 
a kommunikációja. Fontos az egyén szintjén is, tehát minden polgármesternek saját magának is 
felelőssége, azonban fontos a közösség, a TÖOSZ szintjén is. 

 

IV. Projektek 
 

„Stresszmentes munkahelyek a magyar önkormányzatoknál” címmel dolgoztunk ki pályázatot a 
GINOP-5.3.5-18 „Munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó tematikus projektek” 
felhívásra. Az elhúzódó pályázati értékelés 2020-ban tette lehetővé a GINOP-5.3.5-18-2018-00083 
számú támogatási szerződés megkötését, annak ellenére, hogy már 2018-ban pályáztunk. A felhívásra 
eredetileg az Ügyféloldali erőszak megelőzése című, korábbi sikeres Norvég Alap által támogatott 
projektünket szerettük volna folytatni, azonban az Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak 
Szakszervezeténél (MKKSZ) közben bejelentkezett a stresszmentes munkahelyek témájával a Fontanus 
Alapítvány. Sajnos két pályázatot nem nyújthattunk be, így az ügyféloldali erőszak témáját másik 
támogatási konstrukcióban fogjuk folytatni. 
Teljes költségvetés: 48.298.879.- Ft, amelyből a TÖOSZ része 12.257.391.- Ft. A projekt 2020. március 
1-én kezdődött és 18 hónapon át tart. 
A jelen projektet megvalósító konzorcium 3 tagból áll:  

1) MKKSZ konzorciumvezető, mint munkavállalói érdekképviseleti szervezet  
2) TÖOSZ mint munkáltatói érdekképviseleti szervezet és  
3) Fontanus Alapítvány, mint kutatással foglalkozó civil szervezet. 

https://infostart.hu/gazdasag/2022/03/30/sberbank-csod-mi-lesz-az-onkormanyzatok-eluszott-tartalekaival?fbclid=IwAR0cVUAbdKClptKEpwnfUn4TXj4-Xwhn39qSE7majRqE3bo8Ck8AUx3ujLk
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A projekt égisze alatt kérdőíves felméréssel kimutatásra kerültek az önkormányzati szektorban lévő 
stresszfaktorok, illetve stresszkezelési képességek, továbbá módszertani elemzés készült, melyre azért 
volt szükség, hogy a projekt keretében a Fontanus 4 dimenziós stressztérképét minél pontosabban 
tudjuk a szektor sajátosságaihoz adaptálni, mindezt a munkahelyi stressz hatékony megelőzése és 
kezelése érdekében. 
A projekt eddigi eredményei kiváló lehetőséget biztosítanak arra, hogy a munkáltatók a különböző 
prevenciós megoldások palettájának szélesítésével támogassák a munkavállalóik stresszkezelését, a 
stresszmentes környezet kialakítását a munkahelyeken. 
Ennek tényleges megvalósításához 2021 első felében indulnak a pályázatban szereplő pilot projektek, 
melyek során a kidolgozott módszertan a kiválasztott önkormányzatoknál bevezetésre kerül. A pilot 
projektben legalább 100 fő munkavállaló vesz részt Pápa, Regöly, Berhida, Oroszlány, Pacsa, Ballószög, 
Nyíregyháza, Derecske, Lajosmizse önkormányzata részéről. 
A pilot projekt célja, hogy a megállapodások értelmében az egyes munkahelyeken a projekt során 
elkészített eredménytermékek valós munkahelyi környezetben történő kipróbálása, ellenőrzése, 
szükség esetén pontosítsa és átdolgozása, emellett a munkahelyi stresszel kapcsolatban tanácsadás, 
illetve tájékoztatást adása. 
A projekt megvalósítása érdekében az önkormányzatok munkáltatóként vállaltak közreműködést, 
melynek során az adott szakterület, vagy munkahely vezetője koordinálja a projektben felmerülő 
feladatokat. A vezető és a munkavállalók is kérdőívet töltenek ki, illetve mélyinterjún vesznek részt. 
A kérdőívek és mélyinterjúk feldolgozását követően történik a kiértékelés és a 
kiértékelés  eredményeinek anonim módon történő megosztása az érintett önkormányzattal, ezt 
követően kerül sor a tájékoztató rendezvényre (személyes vagy online formában) a pilot projekt 
eredményeiről a résztvevő munkavállalók és a partner önkormányzat számára. 
Fejlesztjük a résztvevő munkáltatók szolgáltatásait is azzal, hogy a munkáltató által kijelölt 
munkavállalókat kifejezetten a stresszkezelési módszertan mélyebb ismeretére kiképezzük. Ők leszek 
az adott munkahelyen azok, akik – multiplikátor hatással – az általuk megszerzett tudást tovább tudják 
adni a munkahelyi környezetüknek. Ez abból a szempontból hatékony, hogy a tudás “házon belül” 
rendelkezésre tud állni. Tájékoztató rendezvényeket szervezünk megyei és országos szinten, valamint 
nemzetközi tanulmányútra is sor kerül. Végső célkitűzésünk, hogy ki tudjunk dolgozni egy olyan 
módszertant, amelyet széles körben lehet használni a közszféra több ágazatában is a stresszhelyzetek 
hatékony kezelésére, ezáltal biztosítva a hatékony munkavégzést. 
A projekt keretében tett 2021. szeptember 19. és 21. között szakmai látogatást Bécsben a TÖOSZ és a 
Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) 
delegációja. A résztvevők szakmai előadásokat hallhattak partnerszervezeteik részéről, valamint 
hasznos eszme- és tapasztalatcserét folytattak a munkáltatói és a munkavállalói oldal közös 
célkitűzése, a minőségi munkahelyek megteremtése érdekében. A projekt eredményeivel, céljainak 
megvalósulásával és a folytatás lehetőségével foglalkoztak a 2021. december 14-15-ei kétnapos 
workshopon a TÖOSZ és az MKKSZ elnökségi tagjai, szakértők, valamint a résztvevő önkormányzati 
alkalmazottak. A rendezvény célja volt a projekt eredményeinek beépítése a TÖOSZ szolgáltatásai közé, 
valamint a stratégiai tervezés során a projekt eredménytermékének szélesebb körű népszerűsítése és 
hasznosítása a TÖOSZ megyei hálózatán keresztül. A partnerek kapacitásépítése elemen belül a 
szervezetfejlesztés szükségességére hívtuk fel a figyelmet a workshopon, konkrétan a TÖOSZ 
szervezetfejlesztésén keresztül, a következő kérdések figyelembevételével és megvitatásával: milyen 
szolgáltatásokat, hogyan nyújtson a szervezet?, Milyen igények mutatkoznak, milyen közös célok 
vannak a munkáltatók és a munkavállalók között? Milyen eszközökkel élhetnek a munkahelyi stressz 
csökkentése érdekében? Ezen kérdések számszerűsíthető gazdasági, hatékonysági előnyökre is szert 
tehet az adott szervezet. Hasonló célokkal valósult meg az MKKSZ 2022. február 13-15 között 
megrendezett szintén siófoki workshopja is, amelyen a TÖOSZ elnöke, főtitkára és titkárai képviselték 
a Szövetséget. 
 2022. február 28-án sikerrel zárult a projekt. 
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A D-Care Labs projekt a Duna Interreg program támogatásával, a Duna régió 10 országának nemzetközi 
konzorciumaként jött létre a baden-württembergi Diakonie Baden vezetésével. A projektben a magyar 
partner a TÖOSZ és társult partnerei a Belügyminisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a 
Nemzeti Szociálpolitikai Intézet. A Duna régióban az otthonápolás területén számos kihívással kell 
szembe néznünk. Ápolóhiány, az ellátottak növekvő száma, túlterhelt ellátórendszer mind az 
egészségügyben, mind a szociális szektorban. És most még a COVID-19 vírus is… Ugyanakkor mi hiszünk 
benne, hogy erre a helyzetre az innovációk keresése a kulcs, és ehhez a projekthez számos kiváló 
szakértőt, szervezetet nyertünk meg, akik osztják velünk ezt a véleményt, és ezért elindítottuk a 
magyarországi D-Care Lab-et.  
TÖOSZ 2021. év elején tette közzé a felhívást, amelyben innovációs csapatok jelentkezését várta a 
budapesti innovációs Lab-be. Az egyetlen kitétel az volt, hogy legyen egy jó ötlet és mögötte 
elkötelezett csapattagok, akik hajlandóak egy éven keresztül együtt dolgozni egy új otthonápolási 
termék kifejlesztésén. Minden önkormányzat megkapta a felhívást e-mailben és hírlevélben többször 
is. Partnereken keresztül megkapták idősügyi szervezetek, más Interreges projektek szereplői is. 21 
pályázat érkezett be (3 esetében duplikátum). Velük a bemutatkozó beszélgetésre 2021. március 19-
én került sor. A bemutatkozó beszélgetés után 15 innovációs csapat került kiválasztásra. A felhívásra 
eredetileg az önkormányzatokon kívül társulások, kisvállalkozások, magánemberek jelentkezését 
vártuk. A módszertanok iránymutatásait megfogadva nyitva tartottuk a lehetőséget bárkinek, hogy 
jelentkezzen. A termékfejlesztés, amely során egy új innovatív otthonápolási termék kerül 
megalkotásra és tesztelésre 6 workshop alatt történik meg. Nagy büszkeségünkre a 15 csapat közül 11 
önkormányzati csapat. Lakosság számban 255 ezer embert fednek le összesen ezek a települések, 
melyek között 1 fővárosi kerület, 7 város, 1 nagyközség és 41 község található. A többi csapat 
alapítvány vagy startup vállalkozás. A Lab program 6-12 hónapot vesz igénybe, és lehetővé teszi a 
csapatok számára, hogy önállóan dolgozzanak megoldásukon. A laboratóriumi program a következő 
szakaszokat tartalmazza: 

1. egy adott otthoni gondozási szolgáltatás / termék szükségletének (pl. étel házhoz szállítás) 
azonosítása és empatizálás a felhasználói csoporttal; 

2. az azonosított igény kiváltó okainak megértése és új megoldásokat kitalálásának elkezdése; 
3. ötletek csoportosítása és osztályozása, és a prototípusok készítésének megkezdése; 
4. a prototípusok tesztelése; 
5. egy üzleti modell kifejlesztése a prototípusos megoldások számára; 
6. prototípusok és az üzleti modell megosztása potenciális üzleti partnerekkel és társadalmi 

befektetőkkel. 
A projekt másik munkacsomagja – amelynek a TÖOSZ a vezetője – a konzorciumon belül a 
Transznacionális stratégia megalkotása a projektpartnerek részvételével, aminek a célja az 
otthonápolás innovációs megoldásainak támogatása a résztvevő országokban. Ehhez minden 
országban jelentés készült az aktuális helyzetről az otthoni ápolási, gondozási szolgáltatásokról. Az 
országjelentések alapján 2022 elejére elkészült a transznacionális stratégia tervezete, ami az országos 
szintű akciótervek elkészülte után nyeri el végleges tartalmát. Ebben ajánlásokat fogalmazunk meg az 
európai, nemzeti, helyi szint felé az otthoni gondoskodási formák és az innovációs struktúrák 
fejlesztése érdekében. 
A vonatkozó időszakban folytatódott a munka a Budapest D-Care LAB első évfolyamán. 2022. áprilisra 
néhány induló innovációs csapat ugyan feladta a munkát, aminek legfőbb oka, hogy a Norvég Alap ígért 
pályázati kiírásaira nem került sor; azonban akik maradtak, szépen haladtak és az üzleti tervezés és a 
prototípus építés szakaszában vannak.  
A Budapest D-Care Lab 2023-ban is meghirdeti a programot, hiszen a TÖOSZ tagok visszajelzései 
minden fórumon arról szólnak, hogy az idősellátás fejlesztésén folyamatosan dolgozni kell.  
 
Sikeres közvetlen uniós támogatás a TÖOSZ-nak – 2022-ben induló projekt az Európai Bizottság 
Technikai Támogatási Eszközének keretében – „Helyi önkormányzati közpénzügyi fejlesztés és 
önkormányzati kapacitás-építés Magyarországon” címmel 



 18 

Az Európai Bizottság 2022. március 9-i keltű C (2022) 1379 számú végrehajtási határozatával elfogadta 
a Technikai Támogatási Eszköz 2022. évi finanszírozásáról és munkaprogramjáról szóló döntést. Ennek 
értelmében a TÖOSZ által benyújtott pályázat támogatásáról szóló döntés véglegesnek tekinthető. 
A Technikai Támogatási Eszköz egy uniós program, amely testre szabott technikai szakértelmet biztosít 
az uniós tagállamoknak a reformok megtervezéséhez és végrehajtásához. A támogatás az egyes 
országok igényeihez igazodik, és nem jár anyagi ráfordítással a tagállamok részéről. A Technikai 
Támogatási Eszköz fontos pillére annak az uniós kezdeményezésnek, amelynek célja, hogy segítsen a 
tagállamoknak enyhíteni a koronavírus-válság gazdasági és társadalmi következményeit. 
Az intelligens, fenntartható és társadalmilag felelős reformok hozzájárulnak gazdaságaink és 
társadalmaink ellenálló képességének megerősítéséhez. A Technikai Támogatási Eszköz egyedülálló 
szolgáltatást nyújt a tagállamoknak, hogy segítsen nekik megbirkózni a reformok terén jelentkező 
kihívásokkal. A támogatás többek között stratégiai és jogi tanácsadás, tanulmányok, képzés és helyszíni 
szakértői látogatások formáját öltheti. Kiterjedhet a reformfolyamat bármely szakaszára – az 
előkészítéstől és tervezéstől kezdve a reformok kidolgozásán át azok végrehajtásáig. A tervezési 
folyamatban levő projektben az Európa Tanács Jó Kormányzás Szakértői Központja a projektvezető, és 
a TÖOSZ a kedvezményezett. Célunk az önkormányzatok működési kereteinek átláthatóbbá, 
kiszámíthatóbbá tétele az adatok és teljesítményindikátorok vizsgálatával. Számos kapacitás-építési 
elemben lehet majd részt venni: Önkormányzati Vezetési programban, helyi pénzügyi 
összehasonlításokat lehetővé tevő és a jó kormányzás különböző programjaiban. A tervezett projekt 
két éves és 2022. júniusban indul várhatóan. 
 

V.  Nemzetközi tevékenység 
 
Az országos önkormányzati szövetségek 2007-ben egységesen a magyar önkormányzatok nemzetközi 
tevékenységének koordinálásával a TÖOSZ-t bízták meg. A Belügyminisztériumtól érkező 
támogatással kapcsolatos menedzsment feladatot a TÖOSZ látja el. A Belügyminisztérium által 
rendelkezésre bocsátott 9 millió forintot az Európai Települések és Régiók Tanácsa (CEMR) magyar 
önkormányzati szövetségek tagdíjára fordítjuk, de ez az összeg nem fedezi teljeskörűen a nemzetközi 
szervezet tagdíját, ezért csak csökkentett tagdíjat fizetünk. 
 
Az Európa Tanácson (ET) belül működő Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa 
(Kongresszus) melletti titkári teendőket a TÖOSZ nemzetközi titkára, Kolin-Sabján Katalin látja el 
továbbra is, azonban a kiutazásra csak a delegáció tagjainak nyílik lehetősége a szűk anyagi források 
miatt. A magyar nemzeti küldöttség, a delegáció 2021-ben megújult: a 7 főtagra és 7 helyettes tagra 
az országos önkormányzati szövetségek javaslatai alapján a belügyminiszter terjesztette elő az új 
tagokat az Európa Tanács Kongresszusának.  
A kongresszus nemzeti küldöttségei a helyi és regionális önkormányzatok választott képviselőiből 
állnak az Európa Tanács 47 tagállamában (2022 márciusa óta Oroszország kilépésével csak 46), 
valamint a helyi demokrácia partnerországaiban. A képviselőket és póttagokat öt éves időtartamra 
nevezik ki az egyes tagállamok saját eljárása szerint. A nemzeti küldöttségeken belül a tagok 
megoszlanak a kongresszus két kamarája, a Helyi Önkormányzatok Kamarája és a Régiók Kamara 
között.  
A vonatkozó időszakban a 2021-es őszi plenáris és a 2022-es tavaszi plenáris ülésszakra került sor, 
hibrid megoldással. A TÖOSZ elnöke is részt vett a strasbourgi őszi ülésszakon. 
A tavaszi ülésszak fő témája az Ukrajnában kitört háború és Oroszország agressziója elleni lehetséges 
önkormányzati lépések voltak. Erről bővebben az Európa Tanács a témának dedikált szekció informál 
az Interneten: 
https://www.coe.int/en/web/congress/situation-in-ukraine  
 
A Helyi Demokrácia Európai Hete programban való magyar önkormányzati részvételt ösztönöztük 
azzal, hogy magyar nyelven is hirdettük a kapcsolódási lehetőséget. A program, amelynek angol 
rövidítése ELDW (European Local Democracy Week) egy évente ismétlődő pán-európai esemény, 

https://www.coe.int/en/web/congress/situation-in-ukraine
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amelyben az Európa Tanács 47 tagállamának helyi és regionális önkormányzatai nyilvános 
rendezvényeket szerveznek állampolgáraiknak az aktuális érdeklődésre számot tartó témákban. A célja 
a helyi szintű demokratikus részvétel támogatása és elősegítése. 
 
Az Európai Régiók és Települések Tanácsában (CEMR) folyó munkát nyomon követjük az érkező 
tájékoztatókon keresztül. Szövetségünk továbbra is támogatja a nők és férfiak egyenlő esélyeinek 
ügyét, így a Polgármesternői Tagozat továbbra is hirdeti az Európai Esélyegyenlőségi Kartához való 
csatlakozás fontosságát (http://www.charter-equality.eu/)  
Az Európai Régiók és Települések Tanácsa – amelynek a magyar önkormányzati szövetségeken 
keresztül a magyar önkormányzatok is tagjai – 2005-2006-ban egy uniós nemzetközi projekt keretében 
megalkották egy képzeletbeli várost annak mottójára, hogy miként nézne ki az ideális település, ahol 
a nők és a férfiak esélyegyenlősége legjobban megvalósul? A tapasztalatokat egy kartában fogalmazták 
meg. Az „EURÓPAI CHARTA A NŐK ÉS FÉRFIAK KÖZÖTTI ESÉLYEGYENLŐSÉGRŐL A HELYI ÉLETBEN” című 
dokumentumban a csatlakozó önkormányzatok elkötelezik magukat az emberek közötti nagyobb 
egyenlőség megteremtése mellett, hatásköreik és a partnerség felhasználásával. 
A Charta szövege elérhető magyar nyelven, a csatlakozás pedig egyszerű és azt követően a nemzetközi 
hálózat tagjaként különböző rendezvényeken, online és offline lehetőségeket kihasználva tanulhatnak 
a témában más országok önkormányzataitól. A Charta aláírásával azt vállalja az önkormányzat, hogy 
egy maximum két éves akciótervben felvázolja a céljait, prioritásait, az intézkedéseit a nagyobb helyi 
egyenlőség érdekében. Mivel ez amúgy is törvényi kötelessége minden magyar önkormányzatnak, 
ezért a nemzetközi hálózatból fakadó előnyöket és tudást még egyszerűbb beágyazni amúgy is meglevő 
terveibe. 
A Charta innen tölthető le: http://xn--tosz-
5qa.hu/uploads/hirek%20dokumentumai/charte_egalite_hu.pdf  
Csatlakozni itt lehet: http://www.charter-equality.eu/formulaire-signataire?pass=0 
A CEMR is azonnali lépéseket tett az Ukrajna elleni háború ügyében, amiről itt található bővebb 
információ: https://www.ccre.org/activites/view/47  
Szövetségünk is minden lehetséges lépéssel csatlakozott ezekhez az akciókhoz: összegyűjtöttük egy 
közös online felületre, milyen segítséggel tudnak önkormányzataink hozzájárulni a humanitárius 
katasztrófa hatásainak enyhítéséhez. Ugyanitt azt is rögzíteni lehet, hogy milyen segítséget fogadnak 
önkormányzataink a menekültek ellátásához.  
Az EU Régiók Bizottsága által koordinált tevékenységekről itt található bővebb információ: 
https://cor.europa.eu/de/our-work/Pages/help-for-ukraine.aspx 
 

VI. Tervezetek véleményezése 
 
Szövetségünk érdekképviseleti tevékenységének továbbra is egyik fontos területe a központi 
jogszabályok és kormányzati intézkedések előzetes véleményezése, illetve önkormányzati szempontú 
minősítése, értékelése. A TÖOSZ Elnöksége és tisztségviselői által képviselt álláspontok minden 
esetben az önkormányzati érdekek védelme, a hatályos jogszabályok érvényesítése és a jogállamiság 
megerősítése érdekében fogalmazódtak meg.  
 
A beszámolási időszakban is jelentős számú törvény, rendelet született, illetve módosult, amely 
érintette az önkormányzatokat. A Szövetségünknek véleményezésre megküldött 
jogszabálytervezeteket minden esetben megküldjük a kibővített Elnökség tagjainak véleményüket, 
észrevételeiket kérve. A Kormány által előterjesztett jogszabálytervezetek esetén továbbra is nagyon 
kevés idő állt rendelkezésre a vélemények begyűjtésére, összegzésére és közlésére. Ennél csak azok az 
esetek okoztak nehezebb helyzetet, amikor parlamenti képviselők egyéni képviselői indítványaként 
kerültek be az Országgyűlésbe a javaslatok. Ennek következtében már csak az országgyűlési tárgyalási 
szakaszban nyílt lehetőség, elsődlegesen a nyilvánosság igénybevételével kifejteni a TÖOSZ 
álláspontját.  
 

http://www.charter-equality.eu/
http://töosz.hu/uploads/hirek%20dokumentumai/charte_egalite_hu.pdf
http://töosz.hu/uploads/hirek%20dokumentumai/charte_egalite_hu.pdf
http://www.charter-equality.eu/formulaire-signataire?pass=0
https://www.ccre.org/activites/view/47
https://cor.europa.eu/de/our-work/Pages/help-for-ukraine.aspx
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Következetes és szakmai munka eredményeképpen több ízben sikerült változtatni a 
törvénytervezeteken és rendelettervezeteken, illetve módosíttatni a már elfogadott törvényen. A 
nehézségek ellenére az önkormányzati szféra egészét érintő nagyjelentőségű készülő törvények 
kapcsán igyekeztünk álláspontunkat részletesen, szakmai érvekkel megalapozni, és álláspontunkat 
érvényesíteni.  
 
A leglényegesebb törvényjavaslatok tárgyában, a döntések befolyásolása céljából az elnökségi 
állásfoglalásokat rendszeresen megküldtük az érintett minisztériumoknak, valamint az írott és 
elektronikus médiának. A sajtó támogató szerepe a véleményezési szakaszban jelentős és eredményes 
volt. 
 
A TÖOSZ továbbra is szorgalmazza a polgármesterek és az önkormányzati köztisztviselők béremelését, 
együttműködve a Magyar Faluszövetséggel, a Magyar Önkormányzatok Szövetségével, a Kisvárosi 
Önkormányzatok Országos Érdekszövetségével, a Községek és Kistelepülések Országos Önkormányzati 
Szövetségével és a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók 
Szakszervezetével. Sajnos azonban a Kormánnyal való tárgyalások ezidáig nem vezettek eredményre. 
A következetes, szakmailag megalapozott szövetségi vélemények kitartó képviselete, ha gyakran nem 
is látványosan, de segítik az önkormányzati érdekek érvényesítését. 
 
Összességében a TÖOSZ és szervei az elmúlt beszámolási időszakban tovább erősítették az 
önkormányzatok érdekképviseletét és érdekérvényesítő képességét, törekedtek az önkormányzati 
szolgáltatások körének bővítésére. 
 
 
 
 
 

Schmidt Jenő 
TÖOSZ elnök 

 
 
Melléklet: A TÖOSZ-tag települések és lakosságszáma és aránya megyénként 
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Melléklet 
 

Magyarország településszámának és lakosságának megoszlása a tagság szerint – megyénként 
 (2022. április 1.) 

 

 
 
* TÖOSZ-tag mint területi önkormányzat a Békés Megyei Önkormányzat. Így a TÖOSZ-tag helyi 
önkormányzatok száma: 1624. 

Megye Település
TÖOSZ-

tag
%

Lakosság-

szám 

TÖOSZ-

tag
%

Baranya megye 301 110 36,54% 517 868 66 583 12,86%

Bács-Kiskun megye 119 48 40,34% 378 395 107 556 28,42%

Békés megye* 75 49 65,33% 342 949 127 343 37,13%

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 358 200 55,87% 666 434 231 480 34,73%

Csongrád-Csanád megye 60 35 58,33% 406 959 146 200 35,92%

Fejér megye 108 62 57,41% 426 944 149 975 35,13%

Győr-Moson-Sopron megye 183 97 53,01% 462 474 138 679 29,99%

Hajdú-Bihar megye 82 46 56,10% 539 771 159 990 29,64%

Heves megye 121 67 55,37% 298 296 126 014 42,24%

Jász-Nagykun-Szolnok megye 78 23 29,49% 374 875 53 022 14,14%

Komárom-Esztergom megye 76 47 61,84% 307 323 99 605 32,41%

Nógrád megye 131 79 60,31% 192 909 71 991 37,32%

Pest megye 187 81 43,32% 1 330 821 479 659 36,04%

Somogy megye 246 139 56,50% 313 793 142 931 45,55%

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 229 90 39,30% 571 100 196 195 34,35%

Tolna megye 109 46 42,20% 221 596 59 225 26,73%

Vas megye 216 121 56,02% 251 719 82 524 32,78%

Veszprém megye 217 126 58,06% 348 300 242 427 69,60%

Zala megye 258 155 60,08% 275 283 105 452 38,31%

Budapest főváros 24 2 8,33% 1 662 438 192 443 11,58%

Összesen: 3 178 1 623 51,04% 9 890 247 2 979 294 30,12%


