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A TÖOSZ az önkormányzati tudás bázisa
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) filozófiája döntôen abban tér el más érdekszövetségekétôl, hogy a hangsúlyt az önkormányzatok általános,
közös érdekképviseletére helyezi. Csak ezekre alapozva lehet reálisan érvényesíteni az
egyes önkormányzatok vagy önkormányzat-típusok (község, város, nagyváros, megye)
érdekeit. Az egyes önkormányzat-típusok érdekei egy adott ügy kapcsán azonban eltérhetnek egymástól. A szövetség egységes szervezetén belül ezért önálló jogi személyként
mûködhetnek a községi, városi és megyei kamarák. Az érdekképviseleti munkát a vezetô testületek mellett a megyei tagozatok, a szakterületeket gondozó tanácsnokok, a
polgármesternôi tagozat, valamint a közigazgatási szakmai szekció segítik.
A TÖOSZ önálló, önfenntartó szervezet. Tagja lehet minden olyan önkormányzat,
amely elismeri az önkéntességet, a tagok jogegyenlôségét, a szolidaritást, a konszenzusra törekvést, a közös teherviselést, a jövôre orientáltságot, a szakszerûséget, a jó értelemben vett pragmatizmust. A tagok demokratikus módon együttmûködnek a szövetséggel
– pártsemlegességének tiszteletben tartása mellett – a célok elérése érdekében.
Negyedszázados tevékenységével jelentôsen hozzájárult a demokratikus hatalomgyakorlás mindennapi elsajátításához, a mindenkori kormány kontrolljához, a közösségi, helyi erôforrások erôsítéséhez, valamint a civil szféra rangjának emeléséhez, a
személyek, szervezetek, közösségek közötti hazai és nemzetközi partneri kapcsolatok
szélesítéséhez.
A TÖOSZ a társadalmi tôke sajátos közvetítôje és közremûködôje, a helyi autonómia
kiteljesedésének és erôsítésének, a magyar önkormányzatiság egyik szervezett szereplôje és képviselôje.
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A TÖOSZ tagság elônyei
Pártpolitikától független, önkormányzati szakmai és érdekvédelmi szervezet, amely
folyamatosan a helyi önkormányzati érdekeket képviseli a központi szervekkel és törekvésekkel szemben. Ugyanakkor együttmûködésre kész szakmai szervezet, amely partnerségi kapcsolatai révén naprakész és friss, aktuális önkormányzati információkkal rendelkezik, amit megoszt tagjaival is.
A TÖOSZ-tag önkormányzat egy együttmûködô, a felmerülô gyakorlati kérdésekre
megalapozott választ adó szakmai szervezet részese.
A TÖOSZ a tagjok által fizetett tagdíjakból és egyre gyakrabban a pályázati kiírásokon
elnyert támogatásokból gazdálkodik.
A TÖOSZ folyamatosan bôvíti szolgáltatásait. A legfontosabbak és a tagok körében a
legnépszerûbbek az alábbiak:
◆ Önkormányzati Forró Drót. Munkatársaink bármilyen önkormányzatokat érintô
jogi ügyben a tagjaink rendelkezésére állnak;
◆ Nemzetközi kapcsolatok. Külföldi önkormányzatokkal való együttmûködések elôsegítése, partnerközvetítés testvérvárosi vagy közös pályázati tevékenységhez;
◆ Konferenciák, tanulmányutak. Saját szervezésben, illetve társszervezôként is számos szakmai események rendezése, amelyeken a tagok ingyenesen vagy kedvezményesen vehetnek részt;
◆ Polgármester Akadémia. Képzési programok szervezése településvezetôk és képviselô-testületi tagok számára;
◆ Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok. A versenyek rendezésének célja a jó tapasztalatok tudásbázisának létrehozása, az egymástól való tanulás elôsegítése;
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JÓTÁR füzetek. Jó önkormányzati megoldások és példák felkutatása, bemutatása,
ajánlása. A kiérlelt megoldásokat a JÓTÁR füzetek sorozatban jelentetjük meg és
tesszük közzé. A szakmai programokban akár a polgármester, akár a jegyzô, illetve
önkormányzati munkatárs személyes közremûködésére is van lehetôség;
Önkormányzati szakkönyvtár. A szövetség titkárságán található, a könyvtárban lehetôség van a vidéki önkormányzati vezetôk találkozására és tanácskozására;
eHírlevél. Rendszeresen megjelenô, aktuális információkat tartalmazó elektronikus
kiadvány;
Honlap. Folyamatosan tájékoztat a TÖOSZ eseményeirõl, híreirõl. A honlapon az
elektronikus könyvtár és az adatbázis is elérhetô;
ÖNkormányzat címû, 1991 óta rendszeresen megjelenõ szakmai folyóiratunkban
folyamatosan tájékoztatjuk közvéleményt a legfontosabb önkormányzati kérdésekrôl, történésekrôl, a szövetség tevékenységérõl;
Gazdasági szereplôk ajánlatainak véleményezése. A tagönkormányzatok részére kedvezményes szolgáltatások közvetítése;
 Általános önkormányzati problémát megjelenítô egyedi ügyben való eljárás.

A TÖOSZ tevékenységét sokrétû és sokoldalú hálózati tevékenysége révén látja el,
amelyben a tag önkormányzatok vezetôi, képviselôi személyes aktivitásuk révén válhatnak a magyar önkormányzati rendszer alakítóivá, fejlesztôivé.
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A TÖOSZ tudásprogramjai
A TÖOSZ elsôdlegesen az Európa Tanács szakmai programjainak figyelembevételével és magyarországi meghonosításával alapozta meg átfogó és folyamatosan bôvülô
tudásprogramját, melynek részei:
◆ Vezetést támogató program. Komplex helyzetfeltárás eredményeként külsô szakértôi
támogatást tudunk nyújtunk önkormányzatoknak;
◆ Településvezetôi Akadémia. A programmal döntôen a polgármesterek vezetôi alkalmasságát és képességét erôsítjük, annak érdekében, hogy a lehetô leghatékonyabban és eredményesebben végezzék mindennapi településvezetôi munkájukat;
◆ Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok programja és a hozzá kapcsolódó Példát Átadó
Gyakorlatok Pályázata arra ösztönzi a jó gyakorlatokkal rendelkezô, innovatív és
kreatív önkormányzatokat, hogy bemutassák tevékenységüket, kiemelve a másutt
és más körülmények között is megvalósítható megoldásokat.
A Norvég Alap pályázati támogatásával megvalósuló tudás és kapacitásfejlesztési programjaink szempontjából kiemelkedô jelentôségû a projektjeink a következõk:
◆ Polgármester Akadémia. Döntôen az elsôszámú településvezetôk szervezett és átfogó képzését végzi;
◆ Képviselôk Képzése program. Lehetôséget nyújt arra, hogy a polgármester és a képviselô-testület a hivatal vezetésével együtt kétnapos tréning keretében ismerje meg
az önkormányzat feladatát és az egyes szereplôk felelôsségi körét, továbbá erôsítse
a résztvevôk együttmûködési képességét;
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 apasztalatcsere Program. Lehetõvé teszi az önkormányzatoknak egymás mûködéT
sének megismerését és tanulmányozását, újabb ismeretek, átvehetô megoldások
elsajátítását;
Harmadik Oldali Erôszak megelôzése helyi szinten. A projekt lényege, hogy a közszolgáltatást igénybevevôk részérôl a szolgáltatót érô erôszak lehetôségének csökkentésére, megelôzésére, illetve elhárítására alakítsanak ki olyan belsô szabályozási,
szervezési és személyzeti rendszert, amely segíti a biztonságos munkavégzéshez
szükséges munkakultúra kialakítását;
MANORKA. Önkormányzati kapacitás-építés norvég–magyar együttmûködéssel.
A program keretében az önkormányzatok és érdekképviseleti szövetségek tevékenységének, hatékony mûködésének átfogó támogatása valósul meg.

A kétoldalú együttmûködés keretében két – szlovák magyar részvétellel - frissen megvalósított projektet emelünk ki:
◆  MAFIS program. Az önkormányzati pénzügyi menedzsment megújításához nyújt
átfogó segítséget, amely jelentôs mértékben átláthatóbbá teszi az önkormányzati
költségvetési gazdálkodást;
◆ LG4CBC projekt. A határon átnyúló önkormányzati kapcsolatok erôsítését szolgálja. Az együttmûködési tréning egyrészt a hazai településközi, másrészt a nemzetközi térségi együttmûködést segíti a közös európai uniós fejlesztési források megszerzése érdekében.
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The philosophy and organization of the
Hungarian National Association of Local
Authorities (TÖOSZ)
The basic philosophy of TÖOSZ is decisively different from the other interest-representing associations of local authorities in Hungary in that it puts an emphasis on the
general and uniform interest-representation of all types and sizes of local authorities
(villages, towns, towns with county rank, counties). Hence, all types of local authorities
may become members of TÖOSZ. TÖOSZ is an independent, politically neutral, selfsustainable, non-governmental organization that finances its activities from membership
fees and various domestic, European and international grants.
In the course of its 25 – year - long history, TÖOSZ as a professional and interestrepresenting organization significantly contributed to the acquisition of the democratic
exercise of power, the monitoring of the central power and government in place, the
strengthening of communal and local resources, the improvement of the prestige of the
civil sphere, the extension of Hungarian and international partnership contacts and networks to organizations and local communities.
TÖOSZ services are extended on a continuous basis, the most important ones are the
following:
◆ Local Government Information Line: our legal experts are at the disposal of our
members in the case of all legal issues related to local authorities;
◆ International relations: support of cooperation with local authorities from other
countries, partner-search for town twinning activities or for grant applications,
common projects;

|8|

◆

◆

◆

◆
◆

◆

 onferences, study trips: TÖOSZ organises several events or participates as a coC
organiser in various initiatives;
Mayors’ Academy: organization of our training programmes for mayors and elected
representatives;
JÓTÁR publications of TÖOSZ: Search for good municipal solutions, examples, their
presentation and proposal to others; best examples are published in the JÓTÁR;
e -Newsletter: updated information is sent to our members in an electronic way;
Website: all our news, electronic documents and significant databases may be
reached at our website;
ÖNkormányzat newspaper: (Local Government) is our quarterly in which we have
been informing the representatives of the local government sphere on the most
important issues, events since 1991.

The knowledge-programmes of TÖOSZ
TÖOSZ has developed its comprehensive and continuously expanding knowledge programme-structure primarily through the adoption of the professional programmes of the
Council of Europe.
◆ Leadership Benchmark programme: as a result of a complex assessment of the situation, we provide external expert support for those local governments that express
their needs in this respect;
◆ Leadership Academy: primarily strengthens the leadership capacities and skills of
mayors, thereby they will be able to undertake their everyday tasks as the first leaders of local governments in the most efficient and effective way possible;
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 est Practices of Local Governments programme and the related Local Government
B
Best Practices Competition stimulates creative, innovative local governments with
good practices to present their activities in the framework of a proposal, stressing
those solutions that may be implemented elsewhere under different circumstances.

From the perspective of capacity and knowledge-building programmes, our projects
implemented with the support of the EEA and Norway Grants are of great significance:
◆ Mayors’ Academy: primarily aims at the organized and comprehensive training and
education of the first leaders of the local governments;
◆ Councillor Training Programme: the mayor, the body of representatives and the
leadership of the local government office participate in a special two-day training
following the local elections in the course of which they get to know local governmental tasks, the sphere of responsibilities of the main actors, furthermore this
training strengthens the skills of the cooperation of the participants;
◆ Experience Exchange Programme: In the framework of this programme, local governments open towards given local government service-provision fields and themes
acquire new information, learn about adaptable solutions through getting to know
and studying the practices of the others;
◆ Prevention of Third-Party violence at a local level: The main objective of this project
is to support local authorities, as employers in creating inner regulations and organizations to prevent, decrease and treat violence coming from the side of the clients
and threatening municipal employees. Thereby, local governments may contribute
to the creation of a working culture that provides for a safe and healthy working
environment;
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◆

MANORKA project – Capacity-building in municipalities through Norwegian-Hungarian cooperation: In the framework of this project, we support the efficient operation and effective activities of local governments and their interest-representing
associations.

Our recent projects implemented through, bilateral Slovak and Hungarian cooperation:
◆ MAFIS programme: We give extensive support for the renewal of local government
financial management, thereby making local government budget management significantly more transparent;
◆ LG4CBC project: We elaborated a training of cooperation to strengthen cross-border local government relations, which on the one hand helps the cooperation of
municipalities within Hungary and on the other hand the cooperation in an international scope especially with the aim to acquire EU development funds.

Kapcsolat:

Contacts:

Honlap: www.toosz.hu
E-mail: toosz@toosz.hu
Telefonszámok: +36 1 322-7407;
+36 1 322-3843; +36 1 322-6673;
+36 1 321-2497; +36 1 321-2496
Fax: +36 1 413-0482
Postacím:
1386 Budapest 62. Pf. 908

Website: www.toosz.hu
E-mail: toosz@toosz.hu
Phone numbers: +36 1 322-7407;
+36 1 322-3843; +36 1 322-6673;
+36 1 321-2497; +36 1 321-2496
Fax: +36 1 413-0482
Address: Hungary
Budapest, 1067. Teréz krt. 23.
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