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Tisztelt Miniszter Úr!

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége Elnöksége a 2021. december 14-én megtartott
ülésén áttekintette a 2022. évi önkormányzatokat érintő központi intézkedéseket és azok hatásainak
központi költségvetési forrásból történő kompenzálása érdekében állásfoglalást fogadott el és az
egyhangúlag az alábbi határozatot fogadta el, amelyet tájékoztatásul megküldünk:
„15/2021. (XII. 14.) elnökségi határozat
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége Elnöksége a 2022. évi
önkormányzatokat érintő gazdasági intézkedések kapcsán az alábbi állásfoglalást
fogadta el.
Az Elnökség a települési kötelező önkormányzati közszolgáltatások biztosításának
biztonsága érdekében elfogadhatatlannak tartja a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti
szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 147. §-a szerinti, a 2022. évre szóló, települési
önkormányzatokat sújtó általános díjemelési tilalmat.
Az Elnökség felkéri a Kormányt, hogy törvénymódosítással tegye lehetővé
 az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásoknál az élelmezési
nyersanyagköltségek emelését;
 a központi költségvetésből a feladatfinanszírozás mértékének módosításával
kiegészítő állami támogatással nyújtson kompenzációt a települési önkormányzatok
részére a gáz- és villamosenergia, valamint üzemanyag árak emelkedése miatt
keletkező többletkiadások fedezetére;
 a központi költségvetésből a feladatfinanszírozás mértékének módosításával
kiegészítő állami támogatással nyújtson kompenzációt a települési önkormányzatok
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részére az önkormányzati hivatalokban és intézményekben dolgozó közszolgálati
munkavállalók vonatkozásában a 2022. évi minimálbér és garantált bérminimum,
valamint a megemelkedő polgármesteri illetmények és tiszteletdíjak miatt keletkező
többletbérkiadások és járulékaik fedezetére.
Az Elnökség felkéri a TÖOSZ elnökét és főtitkárát, hogy jelen állásfoglalást a
pénzügyminiszter, a belügyminiszter és az emberi erőforrások minisztere részére küldje
meg, illetve a Szövetség médiafelületein tegye közzé.
Határidő: 2021. december 17.
Felelős: Schmidt Jenő elnök, dr. Gyergyák Ferenc főtitkár”
Önkormányzati üdvözlettel:

Schmidt Jenő
elnök
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