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"… a változások csak akkor 
következnek be, amikor valami 
olyat teszünk, ami abszolút nem 
illik bele az általunk megszokott 
világba.„    
/Paulo Coelho/



A múlt - TÖOSZ

A szövetségek közül elsőként - 1989. március 10-én - alakult 
meg a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 
(TÖOSZ) 

• a települési autonómia kibontakozásáért,

• egy önkormányzat-barát társadalmi, gazdasági, jog 
környezet létrehozásáért,

• 152 település tagságával.
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Jelen - TÖOSZ

• Jelenleg mintegy 1600 önkormányzat, a települési 
önkormányzatok több mint fele vesz részt a TÖOSZ 
munkájában.

• A TÖOSZ integratív önkormányzati szövetség, 
amelynek tagjai sorában községek, nagyközségek, 
városok, járásszékhely városok, megyei jogú város, 
fővárosi kerület egyaránt megtalálhatók.

• Zala megyében a 258 településből 155 tagja a 
Szövetségünknek.
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Mit nyújt a TÖOSZ?

Az önkormányzati érdekvédelemben:

• önkormányzati szakmai és érdekvédelmi szervezet,

• helyi önkormányzati érdekek képviselete a központi 

szervekkel szemben,

• partnerségre, együttműködésre kész szakmai szervezet,

• tagönkormányzatok közötti vitás kérdésekben közvetítés 

vállalása,

• tagdíjakból és pályázati támogatásokból gazdálkodik,

• általános önkormányzati problémát megjelenítő egyedi 

ügyekben  is eljár.
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Mit nyújt a TÖOSZ?
Szolgáltatások a tagönkormányzatok számára

• Önkormányzati Forró Drót bármilyen önkormányzatot érintő ügyben,

• nemzetközi kapcsolatok koordinálása,

• konferenciák, képzések, tanulmányutak szervezése,

• kapacitás-építési programok működtetése az önkormányzati vezetők és 

szakértők részére: Polgármester Akadémia működtetése,

• az Európa Tanács helyi demokráciát fejlesztő programjainak 

működtetése Magyarországon,

• eHírlevél és honlap (www.toosz.hu) fenntartása,

• ÖNkormányzat című negyedéves szakmai folyóirat,

• szakkönyvek, tanulmánykötetek kiadása.
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TÖOSZ újabb szerveződései

• Innovatív Önkormányzatok Klubja

• Történelmi Városok és Települések Hálózata

• Közigazgatási- szakmai Szekció, amelynek munkájába 
a polgármesterek mellett számítunk a jegyzők, 
köztisztviselők aktív részvételére is

• Nemzetiségi szekció

• Polgármesternői tagozat – tisztújítás
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Filozófia
Innovatív Önkormányzatokat tömörít

Bekapcsolódik új kezdeményezésekbe

Bekapcsolódik országos és nemzetközi 
programokba

Válaszokat keres a problémákra

Jó gyakorlatokat mutat be, jó példával jár elől

Egymástól tanulunk

Szemléletmódot közvetít

Felhívja a figyelmet:

 az új trendekre

A modern vezetési eszközökre



Urb:Icon- Nemzetközi 

településfejlesztési és 

projektvásár

2013. április 10-13.
A TÖOSZ PéldÁtadó Önkormányzati gyakorlatok című pályázatán, 

Önkormányzatunk lehetőséget nyert a 2013. évi Urb:Icon kiállításon való 

részvételre, ahol bemutathatta a nyertes jó gyakorlaton túl, Alsómocsolád 

Község múltbeli fejlesztéseit és jelenét.



Innovatív Önkormányzatok 
Klubja



Alakuló Ülés
Alsómocsoládon

 „Nem sokaság, hanem Lélek s szabad nép  

tesz csuda dolgokat" 
/Berzsenyi Dániel/ 

 

N Y I L A T K O Z A T  
 
Meggyőződésünk, hogy egy település jövője nem az ott élők számától, hanem 

cselekvőképességétől függ. Attól, hogy képesek-e felismerni és megbecsülni saját értékeiket, 

képesek-e mindezt felmutatni.. Képesek-e befogadni mindazt, ami számukra hasznos, amit az 

emberi szellem napjainkban bárhol alkot. 
 
A településeinken élőkkel ebben a szellemben dolgozunk együtt, függetlenül az 
aktuális politikai-,  gazdasági helyezettől, és a finanszírozási rendszerektől. Saját 
belső értékeinket és a körülöttünk lévő lehetőségeket feltárva keressük 
boldogulásunk újabb és újabb lehetőségeit. Eredményeink a bizonyíték arra, hogy 
így is lehet  - még a legkiszolgáltatottabb helyzetben is – fejlődni. 
 

- Tapasztalatainkat szívesen megosztjuk minden önkormányzattal, 
- Szívesen tanulnánk  más önkormányzatok tapasztalataiból, 
- Szívesen gondolkodnánk együtt mindenkivel, aki fogékony az újra. 

 
Ezen törekvéseink megvalósítása érdekében 2013. május 1. napján Alsómocsoládon 
megalakítottuk  az 
 

Innovatív Önkormányzatok Klub-ját. 
 
Számunkra minden ötlet, új megoldás, a nehézségből való kiútkeresés minden 
tapasztalata érték! Dolgozzunk együtt, egymásért is!   
 
Hívjuk a hasonlóképp gondolkodókat rendszeres, jó beszélgetésekre, 
együttgondolkodásra. (mocsolad@t-online.hu) 
 
Alsómocsolád, 2013. május 1. 
 
 
Dicső  László     Üveges Gábor   Gyurik Attila 
Polgármester      polgármester   polgármester 
Alsómocsolád     Hernádszentandrás           Fiad 
 

     





Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Program

Territoria Innovációs Díj 

2013-ban a Francia-Magyar Kezdeményezések (INFH), a Helyi Obszervatórium (LRMI) és a

TÖOSZ által létrehozott Magyar Territoria Innovációs Díj Szervező Bizottsága csatlakozott a

Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok pályázati rendszeréhez. A Magyar Territoria Innovációs Díj

Szervező bizottsága és a LÖGY Irányító Bizottsága megállapodása alapján a rövid listára kerülő

pályázatok – a LÖGY- kategóriáktól függetlenül – automatikusan versenyeznek az innovációs

külön díjért.

A Magyar Territoria Innovációs Díj három kategóriában: személyek, közösségek,

önkormányzatok és külön elismerés került odaítélésre. Az elbírálás legfőbb szempontjai: a

projekt innovativitása, megismételhetősége és a közpénzek takarékos felhasználása volt.

A bizottság döntése alapján díjazott lett:

személy kategóriában: Seres Mária, Mátraverebély polgármestere,

közösség kategóriában: Hernádszentandrás község,

önkormányzat kategóriában: Hidvégardó önkormányzata,

külön elismerésben részesült: Alsómocsolád és Hajdúdorog önkormányzata





Innovációs Díj Tallinn 2016



„Magunk kenyerén”
Mezőgazdaság élénkítő  

programelem



Bekapcsolódunk új kezdeményezésekbe

Megalakult a Digitális Jövő Települési 
Hálózata

létrejött egy szellemi műhely
megalakult a Digitális Jövő Települési Hálózata
keressük az új utakat és együttműködő partnereinket



Bekapcsolódunk új 
kezdeményezésekbe



Bekapcsolódunk országos programokba
Magyar Falu program



Bekapcsolódunk országos programokba
A környezeti változások hatással vannak az önkormányzatok működésére, ami 
szükségessé teszi a folyamatos alkalmazkodást és az új ismeretek elsajátítását

A tudástranszfer ehhez a változáshoz járulhat hozzá

tudástranszfer

szervezeti 

kompetencia

-fejlesztés

tudás, 

kompetencia 

szervezeti 

tanulás 

"Nem a legerősebb marad életben, nem 

is a legokosabb, hanem az, aki a 

legfogékonyabb a változásokra.„

/Charles Darwin/



Életre kelt az új álom- Smart Village műhely

2016. május 03.



NEM!!



Alsómocsolád definíciója

• Okos falu: közösségi alapon szerveződő kezdeményezés, amely az
információs technológiák adta lehetőségeket hivatott hasznosítani a vidéki
térségekben. A kezdeményezés lényege a közösségi erőforrások
összekapcsolása információs technológiai vívmányokkal.
Megvalósulásának hozadéka, hogy határokat bont a vidékiek számára
sokszor nehezen átlátható a modern nagyvárosi világ, és a falusi életmód
között. Eszközei révén segíti a demográfiai egyensúly kialakulását, a
korábbi elöregedési és népességcsökkenési trendek pozitív irányba
fordítását. A vidéki környezetben élőket felruházza azzal a tudással,
melynek révén a fejlesztéseket és új technológiai vívmányokat valóban
kezelni tudják. Az okos falu olyan nyitott, együttműködő, és befogadó
közösség, mely megmutatja a vidéki élet valódi értékeit és magasabb
szinten újrateremti a vidéki életformát.



Első Magyar Okos Térség 
A mikrotérségi unió résztvevői az alábbi települések intézményi, gazdasági, és civil szereplőinek 
összefogásán alapul, olyan program mentén, mely összefogja és koordinálja a szereplők szintjén 
megvalósuló fejlesztési elképzeléseket. 
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Okos öko-szociális falvak pilot 
project  (AGRI-2017-EVAL-08)

•



Munkadefiníció
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„Az okos falvak olyan vidéki közösségek, amelyek innovatív megoldásokat 

dolgoznak ki helyi problémáik kezelésére. Már meglévő helyi erősségekre és 

lehetőségekre építve kezdenek neki területük fenntartható fejlesztésének. A 

gazdasági, szociális és környezeti stratégiáik kidolgozásában és 

kivitelezésében részvételi megközelítést alkalmaznak, előmozdítják az 

innovációt, és hasznosítják a digitális technológiákban rejlő lehetőségeket. 

Az okos falvak társulnak és együttműködnek más vidéki vagy városi 

közösségekkel és szereplőkkel. Az okos falu stratégiák épülhetnek már 

meglévő kezdeményezésekre, és különböző köz- és magánforrásokból 

nyerhetnek támogatásokat."



Brüsszeli felkészülés



Smart Villages pilot project 
Brüsszel







Magyar Okos Falvak konferencia

• Közös gondolkodás elindítása, tapasztalatok, vélemények 
és javaslatok megosztása

• Az „Okos Falu, Okos Térség” fejlesztési feladat illesztése 
és lehatárolása, felhelyezése a fejlesztési térképre

• Új módszertan

• Okos falu innovációs központ  és Okos Falu Hálózat 
létrehozásának megalapozása: célok, funkciók, szereplők

• Magyar Okos Falvak konferencia szervezésének elindítása



„Intelligens vidékek a XXI. 
században”

• A Hálózat „Intelligens vidékek a XXI. században” elevezéssel két és fél éves 
projektet indít, amelynek célja a falvak fejlődésének ösztönzése, 
intelligens megoldásokat tartalmazó stratégiák kidolgozására és 
végrehajtására Európában. Összesen 17 falut választanak be Európából a 
projektbe, pályázat alapján. A mikrotérségi UNUÓ  is pályázik a projektben 
történő részvételre. A kiválasztott falvak  és térségek szakértői támogatást 
kapnak stratégiáik, kidolgozásához és végrehajtásához, inspirálódhatnak
más falvak ötleteiből, jó megoldásaiból. Csereprogramokban vehetnek 
részt európai szintű ismertségre tehetnek szert.





Jövő-Szövő 2
Közösségi Vállalakozás



Meghívás!

2020 .Augusztus 4. 

Alsómocsolád



Baranyai Polgármesterek Klubja



Baranyai Polgármesterek klubja
Járások szerinti megoszlás



Települések lakosságszáma



Polgármesteri Klub következő 
eseményei

• Baranyai Jövőkép alkotóműhely (két nap)

• „Biztosabb kézzel” -Vezetőképzés

A tudatos, sikeres vezetői szerep megéléséhez 
(Három nap)

Követendő példa lettünk (Tolna megyében is 
megalakult)



Haladás a korral





A TÖOSZ tagság feltételei
• A képviselő-testület minősített többségű határozatban kinyilvánítja, hogy

a Szövetség tagja kíván lenni és elfogadja az Alapszabályban foglaltakat,
valamint teljesíti éves tagdíjfizetési kötelezettségét.

• A TÖOSZ éves tagdíja 25 Ft / lakos / év. A tagdíj 50 %-a az érdekképviseleti,
50%-a pedig a szolgáltatások szervezéséhez nyújt fedezetet a Szövetség
munkájában.

• A tagönkormányzat folyamatosan megkapja a jogszabály-változtatási
elképzeléseket, jogszabálytervezeteket, amelyek kapcsán véleményt
formálhat.

• A tagönkormányzat képviselője (többnyire a polgármester) részt vehet –
díjmentesen vagy TÖOSZ-tag kedvezménnyel – szakmai programokon,
projektekben.

• A TÖOSZ-tag települések képviselői együttműködnek a programokban.
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Elmebaj az, amikor újra meg újra ugyanazt a 

dolgot csináljuk, de más eredményre 

számítunk.



Köszönöm a figyelmet!
Dicső László

Polgármester
7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 21

Tel: +36-72/451-748

Mobil: +36-30/916-4231

E-mail: mocsolad@t-online.hu

WEB: www.alsomocsolad.hu

mailto:mocsolad@t-online.hu

