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A TÖOSZ kezdeményezései  

az önkormányzati rendszerrel kapcsolatban 

 
 

Polgármesterek jogállása és javadalmazása 

- A TÖOSZ elfogadhatatlannak tarja, hogy a polgármesteri tevékenység leértékelésre került azáltal, 

hogy az elsőszámú településvezetők túlnyomó többségének bére indokolatlanul csökkent; 

- A TÖOSZ követeli az új szabályozás kialakításáig a 2014-es választások előtti bérhelyzet 

visszaállítását, oly módon, hogy ne sérüljön azok joga sem, akik számára a jelenlegi bérezés 

megfelelő; 

- A TÖOSZ ismételten szorgalmazza, hogy kerüljön sor tárgyalásra a kormányzat és az önkormányzati 

szövetségek között a polgármesteri javadalmazás és jogállás kérdésének átfogó rendezése érdekében; 

- A TÖOSZ ismételten kezdeményezi, hogy a feladatalapú finanszírozásban nevesítetten jelenjen meg 

a polgármester bérének és juttatásának a fedezete; 

- A TÖOSZ indokoltnak tartja a polgármesteri korengedményes nyugdíjra és a közszolgálati járadékra 

vonatkozó szabályozás ismételt megteremtését; 

- A TÖOSZ elkötelezett a polgármesterek képzésének, továbbképzésének megteremtésében; 

- A TÖOSZ kezdeményezi, hogy Orbán Viktor miniszterelnök személyesen tárgyaljon a polgármesteri 

javadalmazás visszaállításáról! 

 

Közszolgálatban dolgozók bére 

- A TÖOSZ ismételten kezdeményezi, hogy a köztisztviselők bére átfogóan rendezésre kerüljön. 

- A TÖOSZ elengedhetetlennek tartja, hogy kapjanak érdemi bérfejlesztést mindazon 

közalkalmazottak, akik nem részesültek az elmúlt időszakban bérfejlesztésben. 

- A TÖOSZ felhívja a figyelmet arra, hogy a közszféra javadalmazásának, elismerésének összhangban 

kell állnia az egyes közszolgálati területen dolgozók életpálya modelljével és teljesítményével. 

- A TÖOSZ nem fogadja el, hogy a kormányzat nem kezeli egységesen az állami és az önkormányzati 

igazgatásban dolgozókat! 

 

Közszolgáltatási változtatások 

- A TÖOSZ kezdeményezi, hogy minden iskola kerüljön vissza működtetésre a tulajdonos 

önkormányzathoz, megfelelő finanszírozás garantálása mellett; 

- A TÖOSZ javasolja, hogy az iskolaigazgatók kinevezése a települési önkormányzat képviselő-

testülete és az állam szakmai szervezetének együttes döntése legyen; 

- A TÖOSZ szakmai felméréssel és javaslatokkal szolgál a gyermekétkeztetési rendszer megalapozott 

átalakításához; 

- A TÖOSZ ellenez minden további államosítást és központosítást! 

 

Feladatok és finanszírozás 

- A TÖOSZ szorgalmazza az állam és az önkormányzatok közötti feladat- és hatáskör megosztás 

további pontosítását, finomítását.  

- A TÖOSZ kockázatosnak tarja a jelenlegi részleges feladatmegosztást, akár az oktatás, köznevelés, 

akár az egészségügy, vagy az állami igazgatás területén, mivel a nem tiszta profilú feladatmegosztás 

párhuzamosságokhoz, ezáltal költségnövekedéshez vezet. 

- A TÖOSZ elkerülhetetlennek tartja, hogy feladatalapú finanszírozásnál tekintettel kell lenni a 

speciális körülményekre, sajátos helyzetekre egyaránt (üdülő területek, tanyás térségek, országhatár 

menti vidékek, stb.) 
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- A TÖOSZ továbbra is követeli, hogy szűnjön meg a kormányzat részéről az általános és jogilag 

szabályozott támogatásokon kívüli juttatások, a „puha pénzek” rendszere! 

 

A helyi és települési adók rendszerének megerősítése 

- A TÖOSZ szorgalmazza az önkormányzatok sajátbevétel szerzéséi képességének megerősítését. 

- A TÖOSZ nem támogatja, hogy a helyi iparűzési adó elsődleges felhasználási területének a szociális 

juttatások biztosítását jelöli meg a törvény; 

- A TÖOSZ kezdeményezi, hogy a települési adó alanya ne csupán magánszemély lehessen. 

- A TÖOSZ támogatja, hogy a települési önkormányzatok kapjanak földet; 

- A TÖOSZ kezdeményezi a központi és a helyi adók rendszerének szakmai alapú áttekintését és az 

önkormányzati adóbevételi lehetőségek növelését! 

 

A Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK) 

- A TÖOSZ javaslat lényege, hogy 10 millió forint támogatásban részesüljenek azok a legalább három 

gyermekes, rossz lakhatási körülmények között élő, közfoglalkoztatási jogviszonnyal rendelkező 

családok, akiknek nincs saját tulajdonú lakása és esélye sincs banki hitel felvételére.  

- A TÖOSZ álláspontja szerint ezek a családok már „teljesítették” az elvárt gyermekszámot, így 

támogatásuk is méltányos. A rendelkezésükre nyújtott támogatásból vásárolhassanak használt, vagy 

elhagyott, de műszakilag megfelelő állapotban lévő alacsony vétel-árú családi házat és a vételáron túl 

a 10 millió forint erejéig a ház felújítására is felhasználhassák a kapott összeget.  

- A TÖOSZ megítélése szerint ennek eredményeként a falusi házak ismét lakottá válhatnának, és a 

családok számára lehetőség nyílna a családi házhoz tartozó telken a legalapvetőbb élelmiszerek 

előállítása (konyhakert létestése, háziállatok tartása). 

- A TÖOSZ javasolja, hogy a CSOK-ból önkormányzati bérlakás is megvásárlására is nyíljon 

lehetőség. Ezzel leginkább az egy vagy két gyermeket nevelő családok megfelelő lakhatási 

körülményeit segíthetnék elő.  

- A TÖOSZ felvetette a CSOK kombinált felhasználásának lehetőségét. Tekintettel arra, hogy 

lakásépítésre is igénybe lehet venni az állami támogatást, meghatározott értékhatárig üres telek 

megvételére is lehetősége legyen a családoknak a fentiekhez hasonló módon úgy, hogy a 10 millió 

forintos támogatás erejéig fennmaradó összeget az új lakóingatlan építésére fordítják a 

kedvezményezettek. Ez a lehetőség a helyi vállalkozások erősödését is előmozdítaná.  

- A TÖOSZ valamennyi támogatási forma esetében a jogszabályban meghatározott feltételek 

teljesítését elvárja a támogatottaktól. 

 

Hazai és európai uniós fejlesztések 

- A TÖOSZ elfogadhatatlannak tartja az egyes településkategóriák közötti aránytalanságot a fejlesztési 

források elosztása területén. 

- A TÖOSZ továbbra is fontosnak tartja, hogy minden településen legyen közösségi tér 

- A TÖOSZ szükségesnek tartja, hogy a közösségi közlekedés ügyét a kormányzat az érdekeltek 

bevonásával vizsgálja meg. 

- A TÖOSZ ismételten felhívja a figyelmet házi orvosi szolgálat elöregedésének veszélyeire. 

- A TÖOSZ felhívja a kormányzat figyelmét a vidék leszakadásának veszélyeire! 

 

 

A kezdeményezéseket egyhangú szavazással elfogadta a TÖOSZ küldöttgyűlése. 

 
 

Veszprém, 2016. április 21. 

 

 

 

                            

 


