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Budapest Főváros IX. kerület
Ferencváros Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2011. július 6-i ülésére

Tárgy: A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Tanács kerületi önkormányzatok által delegált 
tagjainak megválasztása 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Készítette: dr. Enyedi Mária, Jogi Iroda

Előzetesen tárgyalja: 

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Horváth Péter s.k.

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel: 

A döntéshez minősített többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető: igen

Az előterjesztés rövid tartalma:
A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Tanács mandátuma 2010. december 31-én lejárt,  
ezért szükséges az újjáalakítandó Tanács tagjainak megválasztása



Tisztelt Képviselő-testület!

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 
(továbbiakban: Flt.) 11. § (1) bekezdése alapján az állami foglalkoztatási szervek illetékességi 
területén  a  foglalkoztatási  és  a  munkaerő-piaci  képzési,  valamint  a  megváltozott 
munkaképességű személyek  foglalkozási  rehabilitációját  elősegítő támogatások nyújtásával 
kapcsolatos  helyi  érdekegyeztetés  ellátására  a  munkaadók,  a  munkavállalók,  valamint  az 
önkormányzatok  képviseletét  ellátó  tagokból  álló  testületként  munkaügyi  tanács  (a 
továbbiakban: munkaügyi tanács) működik. A munkaügyi tanács megbízatása négy évre szól. 

A 13. §-a alapján a munkaügyi tanács
a)  véleményezi  a  Munkaerőpiaci  Alap  foglalkoztatási  alaprészének  az  illetékességi 

területén rendelkezésre álló eszközei felhasználásának elveit és az egyes támogatások arányát,
b)  az  illetékességi  területén  figyelemmel  kíséri  és  értékeli  a  Munkaerőpiaci  Alap 

pénzeszközeinek felhasználását,
c)  kezdeményezi  és  véleményezi  az  illetékességi  területe  foglalkoztatási  helyzetével 

kapcsolatos rövid és hosszú távú programokat, és figyelemmel kíséri azok végrehajtását,
d)  előzetesen  véleményezi  a  miniszternek  az  egyes  állami  foglalkoztatási  szervek 

illetékességi  területén  foglalkoztatható  harmadik  országbeli  állampolgárok  legmagasabb 
számának meghatározására vonatkozó döntését,

e) véleményezi az állami foglalkoztatási szerv működését,
f) a b)-d) pontban foglaltakról tájékoztatást kér az állami foglalkoztatási szerv vezetőjétől,
g)  előzetes  véleményezési  jogot  gyakorol  az  állami  foglalkoztatási  szerv  vezetőjének 

vezetői megbízásával, illetőleg a vezetői megbízás visszavonásával kapcsolatban,
h) ellátja más jogszabályban meghatározott feladatait.

Az Flt. 12. § (1) bekezdése alapján a Közép-magyarországi Régióban a munkaügyi  tanács 
önkormányzati  oldalának egy tagját a Fővárosi Közgyűlés, három tagját a fővárosi kerületi 
önkormányzatok, valamint további két tagját a régióban működő megyei kistérségi fórumok 
választják, illetve hívják vissza. 

A Tanács tagjaira vonatkozóan a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanácshoz az alábbi 
négy jelölés érkezett:

Jelölő kerület Jelölt neve
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Egri Attila
Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Mezei József
Budapest Főváros XXI. kerület Csepel Önkormányzata Pákozdi József
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Szegény Ákos



A négy jelölt közül három személyre szavazhatnak a kerületi önkormányzatok és a három 
legtöbb szavazattal rendelkező jelölt lesz a Közép-magyarországi Munkaügyi Tanács három 
kerületi tagja.

Fentiekre  tekintettel  kérem  az  előterjesztést  megtárgyalását  és  a  határozati  javaslat 
elfogadását.

Budapest, 2011. június 29.

Tisztelettel:

dr. Bácskai János s.k.
    polgármester



Határozati javaslat:

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közép-
magyarországi Munkaügyi Tanács jelölt tagjai közül az alábbi három személyre adja a 
szavazatát:
…………………………
…………………………
…………………………
Felelős: Polgármester
Határidő: értelemszerű
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