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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Az 1989-ben alapított Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (a továbbiakban: TÖOSZ, 

illetve Szövetség) alapvetően az önkormányzatok képviselő-testületei szövetségeként működik. A 

TÖOSZ a legnagyobb taglétszámú önkormányzati érdekképviseleti szerv – jelenleg mintegy 1600 

önkormányzat a tagja – és a legtöbb önkormányzati típust magába foglalja (fővárosi kerület, megye, 

megyei jogú város, város, nagyközség és község). A Szövetség a települések nagyságából, és egyéb 

jellemzőikből adódó különbözőségek miatt számol azzal is, ahogy az egyes önkormányzat-típusok 

érdekei adott ügy kapcsán eltérhetnek egymástól, így egységes szervezetén belül önálló jogi 

személyként működhetnek a községi, városi, és megyei kamarák. A TÖOSZ érdekképviseleti 

munkáját a vezető testületeken túl a megyei tagozatok, a szakterületeket gondozó tanácsnokok és a 

polgármesternői tagozat, valamint közigazgatási szakmai szekció segítik. 

2013-tól működik a TÖOSZ Innovatív Önkormányzatok Klubja, amely lehetőséget biztosít jó 

gyakorlatok és kezdeményezések, valamint új tervezett megoldások megvitatására, véleménycserére 

és tapasztalatcserére. 

2014-től működik a női esélyegyenlőségi munkacsoport, amelyben elsődlegesen a választott 

(polgármester, alpolgármester és önkormányzati képviselő) nők aktív tevékenységére számítanak. 

Ugyancsak 2014-ben jött létre a TÖOSZ Történelmi Városok Kamarája, amelyben a magyar 

történelemben kiemelkedő szerepet betöltő és az örökségvédelem, valamint örökséggazdálkodás 

iránt elkötelezett településeket (községeket és városokat egyaránt) tömöríti. 

 

A szolgáltatások területén a tag önkormányzatok számára folyamatosan bővíti azok körét, ezek 

közül legfontosabbak: Önkormányzati forró Drót, nemzetközi kapcsolatok koordinálása, 

konferenciák, képzések (Polgármester Akadémia, Képviselő-testületek képzése), eHírlevél, honlap, 

ÖNkormányzat című negyedéves folyóirat. 

 

A TÖOSZ támogatja a települések együttműködéseinek és társulásainak bővülését, valamint a 

térségi szemlélet megerősödését a települési és megyei önkormányzatok tevékenységének 

kiteljesedése, valamint a közszolgáltatások színvonalának emelése céljából. 

 

A Szövetség önkormányzati szakmai és érdekvédelmi, pártpolitikától független szervezet, amely 

folyamatosan a helyi önkormányzati érdekeket képviseli a központi szervekkel és központosítási 

törekvésekkel szemben, ugyanakkor együttműködésre kész szakmai szervezet, amely partnerségi 

kapcsolatai révén naprakész és friss aktuális önkormányzati információkkal rendelkezik, és ezt 

igyekszik megosztani tagjaival is. 

A települési önkormányzatok éves tagdíja 20 Ft/állandó lakos. A 2017. évi tagdíj időarányos része 

(202.380,- Ft) rendelkezésre áll az idei évi költségvetésben. 

Az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza a TÖOSZ tagság jellemzőit és előnyeit. 

 

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagjai sorába történő belépés feltétele, hogy a 

képviselő-testület értsen egyet a TÖOSZ Alapszabályában megfogalmazott célkitűzésekkel (2. 

számú melléklet). A belépési szándékot megerősítő képviselő-testületi döntést követően belépési 

nyilatkozat megküldése is szükséges a TÖOSZ-nak (3. számú melléklet). 

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, majd döntsön Önkormányzatunk 

TÖOSZ-hoz történő csatlakozásáról! 

 

 

Várpalota,  2017. június 21. 

 

Campanari-Talabér Márta 

polgármester 
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Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testülete Határozati javaslat 

8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. 

 

 

 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2017. június 29-i rendkívüli ülésén a 

következő határozatot hozta: 

 

 

…/2017. (VI. 29.) képviselő-testületi 

határozat: 

 

1) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Települési Önkormányzatok Országos 

Szövetsége Alapszabályában megfogalmazott célkitűzéseket magára nézve kötelezőnek ismeri 

el, és 2017. július 1-jétől tagja kíván lenni a TÖOSZ-nak. 

 

2) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntés eredményéről a TÖOSZ-t 

tájékoztassa és felhatalmazza a belépési nyilatkozat aláírására. 

 

3) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az éves tagdíj-fizetési kötelezettségeket 

terveztesse be az Önkormányzat adott évi költségvetésébe. 

 

 

Határidő: a belépési nyilatkozat aláírására és megküldésére: azonnal 

Felelős: Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó 

 

 

 

Várpalota,  2017. június 29. 

 

 

 

 Campanari-Talabér Márta dr. Ignácz Anita Éva 

 polgármester jegyző 

 

 

 



1. számú melléklet 

A TÖOSZ tagság jellemzői és előnyei 

Alapfilozófia 

A TÖOSZ alapfilozófiája döntően abban tér el más érdekszövetségekétől, hogy a hangsúlyt az 

önkormányzatok általános, közös érdekképviseletére helyezi, és csak ezekre alapozva tartja 

reálisan érvényesíthetőnek az egyes önkormányzatok vagy önkormányzat-típusok (község, város, 

nagyváros, megye) érdekeit. Számol azonban azzal is, hogy az egyes önkormányzat-típusok érdekei 

adott ügy kapcsán eltérhetnek egymástól, így a szövetség egységes szervezetén belül önálló jogi 

személyként működhetnek a községi, városi, és megyei kamarák. A TÖOSZ érdekképviseleti 

munkáját a vezető testületeken túl a megyei tagozatok, a szakterületeket gondozó tanácsnokok és a 

polgármesternői tagozat, valamint közigazgatási szakmai szekció segítik. 

A TÖOSZ önálló, önfenntartó szervezet, amelynek tagja lehet minden olyan önkormányzat, 

amely az önkéntesség, a tagok jogegyenlősége, a szolidaritás, a konszenzusra való törekvés, a közös 

teherviselés, a jövőre orientáltság, a szakszerűségre való törekvés, a jó értelemben vett 

pragmatizmus, a szövetségi tevékenység pártsemlegességének tiszteletben tartása mellett a fent 

megjelölt célok elérése érdekében az alapszabályban részletezett demokratikus módon kíván 

együttműködni. 

A TÖOSZ alapfilozófiájának helyénvalóságát bizonyítja, hogy több mint két évtizedes 

tevékenységével jelentősen hozzájárult a demokratikus hatalomgyakorlás mindennapi 

elsajátításához, a központi hatalom és a mindenkori kormány kontrolljához, a közösségi, helyi 

erőforrások erősítéséhez, a civil szféra rangjának emeléséhez, a személyek, szervezetek, közösségek 

közötti hazai és nemzetközi partneri kapcsolatok szélesítéséhez. 

A TÖOSZ a társadalmi tőke sajátos, közvetítő és közreműködő megnyilvánulási formája, a helyi 

autonómia kiteljesedésének és erősítésének erjesztője, a magyarországi önkormányzatiság egyik 

szervezett szereplője és képviselője. 

A TÖOSZ tagság előnyei 

A TÖOSZ pártpolitikától független önkormányzati szakmai és érdekvédelmi szervezet, amely 

folyamatosan a helyi önkormányzati érdekeket képviseli a központi szervekkel és törekvésekkel 

szemben, ugyanakkor együttműködésre kész szakmai szervezet, amely partnerségi kapcsolatai 

révén naprakész és friss aktuális önkormányzati információkkal rendelkezik, és ezt igyekszik 

megosztani tagjaival is. A TÖOSZ tagsággal az érintett önkormányzat egy együttműködő, a 

felmerülő gyakorlati kérdésekre megfelelő megalapozottságú választ adó szakmai szervezet 

részesévé válik. 

A TÖOSZ a tagjai által fizetett tagdíjakból, és egyre inkább pályázati kiírásokon elnyert 

támogatásokból gazdálkodik. Az éves tagdíj mértéke 20Ft/lakos, amelyből 10 Ft az 

érdekképviseleti munkához, míg 10 Ft a szolgáltatási tevékenység végzéséhez nyújt támogatást. 

A TÖOSZ folyamatosan bővíti szolgáltatásainak körét, azonban a legfontosabbak és a tagok 

körében a legnagyobb népszerűségnek a következők örvendenek: 
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 Önkormányzati Forró Drót: bármilyen önkormányzatokat érintő jogi ügyben állnak 

munkatársaink a tagjaink rendelkezésére; 

 Nemzetközi kapcsolatok: külföldi önkormányzatokkal való együttműködések elősegítése, 

partner-közvetítés testvérvárosi vagy közös pályázati tevékenységhez; 

 Konferenciák, tanulmányutak: saját szervezésű, ill. társszervezőként számos szakmai 

kezdeményezésben részt vesz a TÖOSZ. Ezeken a konferenciákon a tagok ingyenesen vagy 

kedvezményesen vehetnek részt; 

 Polgármester Akadémia képzési programjainak szervezése, településvezetők és 

képviselőtestületi tagok számára; 

 Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok versenyének szervezésével a konkrét jó 

tapasztalatok bázisának létrehozatala, az egymástól való tanulás elősegítése céljából; 

 Jó önkormányzati megoldások és példák felkutatása, bemutatása, ajánlása. A kiérlelt 

megoldásokat az un. JÓTÁR füzetek sorozatban jelentetjük meg és tesszük közzé. A 

szakmai programokban akár a polgármester, akár a jegyző, illetve önkormányzati munkatárs 

személyes közreműködésére is van lehetőség; 

 Önkormányzati szakkönyvtár működtetése a Titkárság székhelyén, amelyben vidéki 

önkormányzati vezetők találkozási és tanácskozási lehetőségeinek megteremtése; 

 eHírlevél: aktuális információkat heti rendszerességgel elektronikus úton is eljuttatjuk 

tagjainkhoz; 

 honlap: folyamatosan közzé tesszük híreinket, illetve elektronikus könyvtár és adatbázis is 

elérhető a honlapunkon;  

 ÖNkormányzat című negyedéves szakmai folyóiratunkban folyamatosan tájékoztatjuk az 

önkormányzati közvéleményt a legfontosabb kérdésekről, történésekről; 

 Gazdasági szereplők ajánlatainak véleményezése, a tag önkormányzatok részére 

kedvezményes szolgáltatások közvetítése; 

 Általános önkormányzati problémát megjelenítő egyedi ügyben való eljárás.  

A TÖOSZ tevékenységét sokrétű és sokoldalú hálózati tevékenysége révén látja el, amelyben a 

tag önkormányzatok vezetői, képviselői személyes aktivitásuk révén válhatnak a magyar 

önkormányzati rendszer alakítóivá, fejlesztőivé. 

Bízunk benne, hogy a jelenlegi tagjainkhoz újabb önkormányzatok is csatlakoznak 

Magyarország legtöbb, a települési önkormányzatok felét magába foglaló érdekvédelmi 

szervezetébe. 

 



3. számú melléklet 

 

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 

1071 Budapest, Damjanich utca 44. III/1., 1406 Budapest 76. Pf. 50. 

Titkárság:      E-mail: toosz@toosz.hu 

Telefon: +36 1 322 3843, +36 1 322 6673 

Fax: +36 1 322  7407, +36 1 413 0482 

honlap: www.toosz.hu  Forró-Drót szolgálat: +36 1 321 2496 Jogi ügyek +36 1 321 2497 

 

BELÉPÉSI NYILATKOZAT  

és 

ADATLAP 

a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének 

tagnyilvántartásához 
 

Településünk képviselő-testülete 20..... ............................. hó ........ napján a 

Települési Önkormányzatok Országos Szövetségébe történő belépés mellett döntött.  

Kijelentjük, hogy ismerjük a TÖOSZ tagjainak jogait és kötelességeit tartalmazó 

alapszabályt, amelyet magunkra nézve is kötelezőnek tartunk. 

Tudomásul vesszük, hogy tagsági jogviszonyunk a TÖOSZ elnökségéhez intézett 

jelen nyilatkozatunk beérkezése napján jön létre. 
 

TÖOSZ tagságunk szempontjából fontos adataink: 
 

1. Az önkormányzat megnevezése: ...................................................................... 

............................................................................................................................... 
 

2. Az önkormányzat címe: .................................................................................... 

............................................................................................................................... 

Telefon: ...........................telefax: .............................e-mail: …….…….............. 
 

3. A helyi önkormányzat területén élő állandó lakosok száma: ........................... 
 

4. Polgármester 

neve: .....................................……...............................életkora:........................... 

szakképzettsége: ................................................................................................... 

idegen nyelv ismerete, foka: ................................................................................. 
 

5. Az önkormányzat TÖOSZ képviselőjének 

(amennyiben nem azonos a 4. pont alattival) 

neve: .................................................................................................................... 

beosztása: ............................................................................................................. 

szakképzettsége: ................................................................................................... 

idegen nyelv ismerete, foka: ................................................................................. 

http://www.toosz.hu/
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6. A polgármester (vagy az önkormányzatot képviselő más személy) a  szövetség 

munkájában milyen szakterületen kíván részt venni: 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

 

7. A jegyző * 

neve: ......................................................................................................................... 

szakképzettsége: ....................................................................................................... 

idegen nyelv ismerete, foka: ..................................................................................... 

speciális érdeklődési területe: ................................................................................... 

 

8. Az önkormányzat melyik más szervezet munkájában vesz részt 

a) országos önkormányzati szövetség: ...................................................................... 

.................................................................................................................................... 

b) kistérségi szövetség: .............................................................................................. 

.................................................................................................................................... 

c) szakszövetség: ........................................................................................................ 

..................................................................................................................................... 

d) egyéb: ..................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

 

9. Az önkormányzat nemzetközi kapcsolatai 

a) testvértelepülési: ...................................................................................................... 

b) testvérmegyei: .......................................................................................................... 

c) egyéb: ....................................................................................................................... 

 

10. Megjegyzés: ............................................................................................................ 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

...................................................................................... 

 

......................................., 20......   ..................................... 
 

 

                   PH.                          

     

                            .............................................................. 

                                                                            a polgármester aláírása 
 

* Amennyiben a jegyzői feladatokat olyan körjegyző látja el, akinek székhelye nem azonos az önkormányzat 

székhelyével, úgy erre a tényre a jegyző neve után a székhely település nevének zárójelben történő 

feltüntetésével szíveskedjenek utalni. 
 


