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Marcali Város Önkormányzatának a Települési Önkormányzatok Országos 

Szövetségébe történő belépésének kezdeményezéséről 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségét 1989-ben alapították. 

Alapvetően az önkormányzatok képviselő-testületei szövetségeként működik. A 

Szövetség tagjai lehetnek a településeken, valamint az önkormányzati érdekképviseleti 

szerveken túlmenően megyei önkormányzatok közgyűlései is. 

 

A TÖOSZ a legnagyobb taglétszámú önkormányzati érdekképviseleti szerv - jelenleg 

mintegy 1600 önkormányzat a tagja - és legtöbb önkormányzati típust magába foglalja 

(fővárosi kerület, megye, járási jogú város, járásszékhely város, nagyközség és 

község). Számol azonban azzal is, ahogy 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 szolgáltatások területén a tag önkormányzatok számára folyamatosan bővíti azok 

körét, ezek közül legfontosabbak: Önkormányzati forró Drót, nemzetközi kapcsolatok 

koordinálás, konferenciák, képzések (Polgármester Akadémia, Képviselő-testületek 

képzése), e-hírlevél, 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.  
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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 20 

Ft/állandó lakos. Az alapszabály olvasható a szövetség honlapján 

(http://toosz.hu/digitalcity/servlet/PublishedFileServlet/AAAEOZVX/alapszabaly_egy

seges_2013_04_25.doc ) 

 

Mindezekre tekintettel javaslom a Tisztelt képviselő-testületnek, hogy Marcali Város 

Önkormányzatának TÖOSZ- ba történő belépését támogatni és a következő határozati 

javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat 
 

1. Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Települési Önkormányzatok 

Országos Szövetsége alapszabályában megfogalmazott célkitűzéseket magára nézve 

kötelezőnek ismeri el és 2016. június 1-től tagja kíván lenni a  TÖOSZ-nak. 

 

2. Felkéri a jegyzőt, hogy a testület döntéséről a TÖOSZ titkárságát tájékoztassa. 

 

Felelős: Bödőné Dr. Molnár Irén jegyző  

Határidő: 2016. június 15.  

                 

 

 

Marcali, 2016. május 19. 

 

                                                                                                              Dr. Sütő László 

                                                                                                                Polgármester 
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