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A TÖOSZjelszava: szakszerűség és szolidaritás!

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 25.- Ft/lakos, amelyből 12,50 Ft az
érdekképviseleti munkához, míg 12,50 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:
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, települ ésvezetők 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;
- Önkormányzati Információs és Koordinációs Központ: ingyenes budapesti
tárgyalási helyszín - előzetes időpont egyeztetés alapján - a TÖOSZ-tag
önkormányzatok részére;
eHírlevél: hetente egyszer az aktuális információkat rendszeresen elektronikus úton is
eljuttatjuk tagjainkhoz;
- Facebook oldal: aktuális információkat eljuttatunk tagjainkhoz a Facebookon
regisztráltaknak;
- Facebook zárt csoport: csak TÖOSZ-tag önkormányzatok polgármesterei,
alpolgármesterei, önkormányzati képviselői és jegyzői regisztrálhatnak a zárt
csoportba, ahol aktuális információkat, híreket juttatunk el 1-2 naponta a csoport
tagjainak;
- 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.

ELŐTERJESZTÉS
................................ Önkormányzata Képviselő-testületének
2020............................ -i ülésére

Tárgy:

............................................................................
Önkormányzatának a Települési
Önkormányzatok Országos Szövetségébe történő belépésének kezdeményezése

Tisztelt Képviselő-testület!

................................... kezdeményezzük, hogy ............................... lépjen be a Települési
Önkormányzatok Országos Szövetségébe. Kezdeményezésünket az alábbi információk
birtokában tesszük a következő indokok alapján.
Az 1989-ben alapított Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) a helyi
önkormányzatok szövetségeként működik. A Szövetség tagjai lehetnek a településeken
(község, nagyközség, város járásszékhely áros, megyei jogú várok, fővárosi kerület), valamint
a megyei önkormányzatok is.
A TÖOSZ a legnagyobb taglétszámú önkormányzati érdekképviseleti szerv - jelenleg hazánk
3178 települési önkormányzatából több mint 1600 önkormányzat a tagja - és legtöbb
önkormányzati típust (fővárosi kerület, megye, megyei jogúváros, járásszékhely város, város,
nagyközség és község) magába foglalja. A TÖOSZ érdekképviseleti munkáját a vezető
testületeken túl a megyei tagozatok, a szakterületeket gondozó tanácsnokok és a
Polgármesternői Tagozat, az Innovatív Önkormányzatok Klubja, a Történelmi Városok és
Települések Hálózata, valamint Közigazgatási-Szakmai Szekció segítik.
2002-től mind a 19 megyében működik a Szövetségnek megyei tagozata, amely összefogja a
TÖOSZ-tag önkormányzatokat és polgármestereket.
2004-től működik az esélyegyenlőséget előtérbe helyező Polgármesternői Tagozat.
2013- tól működik a TÖOSZ Innovatív Önkormányzatok Klubja, amely lehetőséget biztosít jó
gyakorlatok és kezdeményezések, valamint új tervezett megoldások megvitatására,
véleménycserére és tapasztalatcserére.
2014- ben jött létre a TÖOSZ Történelmi Városok és Települések Hálózata, amelyben a
magyar történelemben kiemelkedő szerepet betöltő és az örökségvédelem, valamint
örökséggazdálkodás iránt elkötelezett településeket (községeket és városokat egyaránt)
tömöríti.
2015- ben kezdte meg munkáját a Közigazgatási-Szakmai Szekció, amelyben elsődlegesen a
jegyzők vesznek részt.

A szolgáltatások területén a tagönkormányzatok számára folyamatosan bővíti azok körét, ezek
közül legfontosabbak: Önkormányzati Forró Drót, nemzetközi kapcsolatok koordinálás,
konferenciák, képzések (Polgármester Akadémia, Képviselő-testületi Tudásprogram),
eHírlevél, honlap, Facebook oldal, 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 Országos Szövetsége tagjai sorába történő belépés feltétele,
hogy a képviselő-testület értsen egyet a TÖOSZ Alapszabályában megfogalmazott
célkitűzésekkel. A települési önkormányzatok éves tagdíja 25,- Ft/állandó lakos. A TÖOSZ
Alapszabálya
a
Szövetség
honlapján
(http://xn--tosz-5qa.hu/szovetsegunk/atoosz/alapszabaly/) olvasható.
Mindezekre tekintettel kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy ..........................
................................Önkormányzatának a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségébe
történő belépését támogatni és a következő határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

........./2020. (....... ) képviselő-testületi határozat
1.......................................................... Önkormányzata a Települési Önkormányzatok Országos
Szövetsége Alapszabályában megfogalmazott célkitűzéseket magára nézve kötelezőnek
ismeri el és 202.............................................. napjától tagja kíván lenni a Települési
Önkormányzatok Országos Szövetségének.
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntéséről a TÖOSZ Titkárságát a belépési
nyilatkozat és a képviselő-testületi határozat jegyzőkönyvi kivonatának megküldésével
tájékoztassa.
F elelős:.........................................
H atáridő:....................................

, 2020

(aláírás)
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BELÉPÉSI NYILATKOZAT
és

ADATLAP
a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége
tagnyilvántartásához
Településünk Képviselő-testülete a ........ /20... (........) számú határozatával1 a Települési
Önkormányzatok Országos Szövetségébe 20... é v ...............................h ó ......... napjával 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 m egnevezése:..................................................................................................

2. Az önkormányzat címe:
T elefon:.............................................. E -m ail:...........................
A dószám :....................................... KSH statisztikai számjel:
3. A helyi önkormányzat területén élő állandó lakosok szám a:...........................
4. Polgármester
n e v e :.................................................................................................................... életkora:
szakképzettsége:.................................................................................................................
idegen nyelv ismerete, fo k a :.............................................................................................
telefonszám a:...............................................e-mail c ím e :...............................................
5. Az önkormányzat TÖOSZ képviselőjének
(amennyiben nem azonos a 4. pont alattival)
n e v e :.....................................................................................................................................
beosztása:.............................................................................................................................
szakképzettsége:.................................................................................................................
idegen nyelv ismerete, fo k a :.............................................................................................

1 A képviselő-testületi határozatot tartalm azó jegyzőkönyvi kivonat m ellékletként csatolandó.
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6. A polgármester (vagy az önkormányzatot képviselő más személy) a TÖOSZ munkájában
milyen szakterületen kíván részt venni:

7. A jegyző *
n e v e :........................................................................................................
szakképzettsége:....................................................................................
idegen nyelv ismerete, fo k a :...............................................................
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) testvérm egyei:..............................................
c) egyéb:............................................................
10. M egjegyzés:...............................................

Tudomásul veszem, hogy a Belépési nyilatkozatban megadott személyes adat körébe tartozó
adatok kezelése során a TÖOSZ mindenkor az Európai Parlament és Tanács 2016/679. számú,
2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó rendelete (általános adatvédelmi rendelet)
előírásainak megfelelően jár el. Ennek megfelelően hozzájárulok ahhoz, hogy a Belépési
nyilatkozatban személyes adatnak minősülő adat kezelését a TÖOSZ kizárólag a TÖOSZ
tagsággal kapcsolatos jogosultságok és kötelezettségek teljesítésének keretében, a szükséges
mértékig és szükséges időtartamáig - figyelemmel a vonatkozó hatályos jogszabályokra kezelje.
., 20... év

hónap ... nap
P.H.

polgármester aláírása
* Amennyiben a jegyzői feladatokat olyan jegyző látja el, akinek székhelye nem azonos az
önkormányzat székhelyével (közös önkormányzati hivatal), úgy erre a tényre a jegyző neve után a
székhely település nevének zárójelben történő feltüntetésével szíveskedjenek utalni.
A TÖOSZ Alapszabálya letölthető a Szövetség honlapjáról: www.toosz.hu

