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KÖZLEMÉNY 
egyes TÖOSZ tisztségekre történő jelölésre vonatkozóan 

 
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége az Alapszabály 27. pontja alapján az általános önkormányzati 
választásokat követő első – tisztújító – Küldöttgyűlését 2020. március 31-én tartja.  

A Küldöttgyűlés által választandó tisztségek: 
Elnökség 

- elnök  
- négy társelnök (közülük legalább egy nő) 
- megyénként egy elnökségi tag – a megyei fórumokon megválasztott megyei tagozatvezetők személyében.  

Felügyelő Bizottság 
- elnök 
- négy tag 

Tanácsnokok 
- környezetvédelmi és természetvédelmi; informatikai; közlekedéspolitikai; turisztikai; szociális; kulturális; 

területpolitikai; egészségügyi; sport; nemzetiségi; külkapcsolatok; közfoglalkoztatási; infrastrukturális; 
településüzemeltetési és településfejlesztési; oktatási; ifjúsági és gyermekvédelmi; társulási; 
önkormányzati-gazdálkodási. 

A személyi összetételre vonatkozó javaslatot a TÖOSZ Elnöksége által a 2019. november 12-én megválasztott 
megyei tagozatvezetőkből álló 9 tagú Jelölést Előkészítő Bizottság terjeszti a Küldöttgyűlés által megválasztásra 
kerülő 3 tagú Jelölő Bizottság elé. 

A tisztújítás keretében az elnöki, a társelnöki, a Felügyelő Bizottság elnöki és tagi, valamint a tanácsnoki 
tisztségekre egyaránt várunk jelöléseket. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy amennyiben a tisztség megkívánja, a 
jelölt feltétlenül rendelkezzék megfelelő szintű idegen nyelvtudással annak érdekében, hogy a betöltendő 
tisztségből eredő feladatokat maradéktalanul el tudja látni. Az írásbeli jelölési javaslataikat – rövid indokolással – 
elsődlegesen a TÖOSZ Titkárságára juttassák el (1071 Budapest, Damjanich utca 44. III/1., 1406 Budapest 76., Pf. 
50., e-mail toosz@toosz.hu).  

Azon küldöttek, illetve TÖOSZ-tag önkormányzatok képviselői, akik megpályázzák az elnöki tisztséget, pályázati, 
bemutatkozó anyagukat írásban kell, hogy eljuttassák a TÖOSZ Titkárságára 2020. március 6-án 12,00 óráig a 
toosz@toosz.hu e-mail címek valamelyikére.  

Többes pályázat esetén az elnökjelöltek meghallgatására 2020. március 24-én Budapesten, a TÖOSZ székhelyén 
kerül sor, amelynek részleteiről a pályázókat írásban tájékoztatni fogjuk. A Jelölést Elkészítő Bizottság ezen az 
ülésén fogja kialakítani személyi javaslatát a TÖOSZ valamennyi választott tisztségére vonatkozóan, amelyet a 
Küldöttgyűlésen a Jelölő Bizottság képvisel és terjeszt elő. 

Várjuk személyi javaslataikat és jelentkezésüket egyaránt. 

Önkormányzati üdvözlettel: 
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