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A múlt - TÖOSZ

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

• a települési autonómia kibontakozásáért

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

• 152 település tagságával jött létre a szövetség
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Jelen - TÖOSZ

• Jelenleg több mint 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 megtalálható

• Több megyei önkormányzat is csatlakozott 
szövetségünkhöz
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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

• Tag önkormányzatok közötti vitás kérdésekben közvetítés 

vállalása

• Tagdíjakból és pályázati támogatásokból gazdálkodik

• Általános önkormányzati problémát megjelenítő egyedi ügyekben  

is eljár
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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

Mit nyújt a TÖOSZ?
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Mit nyújt a TÖOSZ?

Szolgáltatások a tagönkormányzatok számára

• E – Hírlevél és honlap fenntartása – www.toosz.hu

• ÖNkormányzat című negyedéves szakmai folyóirat

• Gazdasági szereplők ajánlatainak közvetítése

• Jó önkormányzati megoldások és példák bemutatása –
Európa Tanács módszere szerint

• Önkormányzati vezetést támogató program – Európa Tanács 
módszere szerint

• Önkormányzati szakkönyvtár és szakmai műhely működtetése  
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A magyar közigazgatás térképe



A településhálózat struktúrája

Az összes települési önkormányzat száma: 3178

50 főnél kisebb községek száma: 27 (legkisebb: Iborfia 12 lakos)  
200 főnél alacsonyabb lakosságszám: 352
500 főnél alacsonyabb lakosságszám: 1 048 (33%)
1000 főnél alacsonyabb lakosságszám: 1 719 (54%)
2000 főnél kisebb települések száma: 2 365 (74%) – ebből 6 

város!
10 ezer lakos alatti települések száma: 3033 (95%)
50 ezer feletti: 20 (0,6%)
100 ezer feletti: 9
Egy településre jutó átlagos lakosság szám: 3153
Vidéki településre jutó átlagos lakosság szám: 2630
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Településkategóriák és népesség
struktúrája
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Települési önkormányzatok

I. Települési önkormányzatok  3178

➢ községi, (nagyközségi)2809 

➢ Városi 170

➢ járásszékhely városi 152

➢ megyei jogú városi  23

➢ Fővárosi 1

➢ fővárosi kerületi  23

II. Területi önkormányzat - 20

➢ Megyei önkormányzat

(területfejlesztés, vidékfejlesztés, területrendezés, koordináció)

➢ Fővárosi önkormányzat
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Állami közigazgatási és fejlesztési szintek

Járás 
175 járási hivatal és 23 fővárosi kerületi hivatal 2013. január 1-től.

Az államigazgatás alsó középszintű szervei, a járási székhelyeken 
(kirendeltségeken, települési ügysegédek) működnek.

Régiók
Tervezési, statisztikai. fejlesztési célokat szolgálnak, az országot 7 régió fedi le 

( Közép-Magyarország, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl, 
Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld)
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Főbb változások 1.

Az új típusú állami szerepvállalás

• Feladatok – hatáskörök újra osztása – növekvő állami szerepvállalás a 
közszolgáltatás biztosításában

• Közoktatás államosítása (Klebelsberg Intézményfenntartó Központ)

• Egészségügy részleges államosítása

Egészségügyi alapellátás és az orvosi ügyelet önkormányzati feladat 
maradt

• Állami igazgatás járási hivatalba szervezése 

- A jegyzői hatósági ügyek kis része került a járási hivatalokhoz

• Kistelepülési hivatalok megszűntetése (2000 fő alatt)
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Főbb változások 2.

Az új típusú állami szerepvállalás

• A kiemelt elsőfokú építésügyi hatáskör címzettje a járásszékhely város 
jegyzője

• Új szereposztás: – polgármester – alpolgármester – jegyző 

• Feladatfinanszírozás és forrásmegosztás finomítása

• Erős állami felügyelet – 2012-től

• Hitelfelvétel korlátozása – 2012-től, további szigorítás 2013-tól

• Önkormányzati adósságkonszolidáció 2012-2013.
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Főbb változtatások települési 
hatása

• Kistelepülések elvesztették legfontosabb intézményeiket

- általános iskola

- polgármesteri hivatal / körjegyzőség

• Üres háziorvosi körzetek – orvosi ügyelet finanszírozási gondjai

• Költségvetésükből nem tudnak finanszírozni önként vállalt feladatokat

• Európai Uniós fejlesztési források távolodása / nagyok túlsúlya/

• Szakmai támogatások hiánya / polgármesteri tisztség leértékelődése

• Közfoglalkoztatás központba kerülése

• Társulások ösztönzésének hiánya

• Kistelepülések elszegényedése
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Önkormányzati lehetőségek, 
párbeszédek

• Járáson belüli mikrotérségek szervezése

• Kistérségi társulások részleges tovább működtetése 

• Együttműködés, partnerség, társulás

• Új típusú önkormányzati hivatal és szerepek

• Partnerség erősítése az állam és önkormányzatok, valamint 
önkormányzatok között

• Önkormányzati szolidaritás erősítése – nagyok és kicsik

• Önkormányzati tulajdon védelme

16



Köszönöm a figyelmet!
www.toosz.hu
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