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A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. június 29-i ülése …. sz. 
napirendi pontja 
 
Javaslat tag delegálására a Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottságba 
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
 
Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Jogi és Ügyrendi Bizottság. 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
 
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (továbbiakban: Szt.) – mely 
2012. január 1-jén lépett hatályba – 81-83. §-ai rendelkeznek a megyei fejlesztési és 
képzési bizottságok megalakításáról, a bizottságok működéséről. A törvény 
értelmében a megyei fejlesztési és képzési bizottság (továbbiakban: bizottság) a 
szakképzés fejlesztése és a munkaerő-piaci igények érvényesítése céljából 
létrehozott konzultációs, véleményező, javaslattevő és tanácsadó fővárosi, megyei 
testület. A bizottság javaslatot tesz a gazdaság igényeit és a munkaerő-piaci kereslet 
adatait, valamint az országos, regionális, fővárosi és megyei beiskolázást figyelembe 
véve a szakképzés fővárosi, megyei szükségleteire. Javaslatot tesz továbbá az adott 
megyében székhellyel rendelkező fenntartó tekintetében, fenntartónként az általuk 
folytatott szakképzésben indított, állami költségvetési hozzájárulásban részesíthető 
és a nem támogatott szakképesítésekre (a szakképzés irányaira) és a fenntartó által 
indítható szakképesítések keretszámaira (beiskolázási arányaira). 
 
A bizottságot hét fő alkotja oly módon, hogy a testületbe – megyénként – a Nemzeti 
Gazdasági és Társadalmi Tanácsban képviselettel rendelkező országos munkaadói, 
munkavállalói szövetségek, illetve azok szervezetei egy-egy főt, a területi gazdasági 
kamarák kettő főt, a kormányhivatalok foglalkoztatási és köznevelési feladatait ellátó 
területei egy-egy képviselőt, és a megyei közgyűlések egy főt delegálnak. A bizottság 
elnökét, társelnökét és tagjait a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter 
kéri fel hároméves időtartamra a bizottság munkájában való közreműködésre.  
Az Szt. 92. §-ának (34) bekezdésében foglalt átmeneti rendelkezések szerint a 
jelenlegi regionális fejlesztési és képzési bizottságok 2012. szeptember 30-ig 
működhetnek, ezt követően a megyei hatáskörű bizottságok veszik át feladataikat. 
Az új összetételű bizottságokat 2012. szeptember 30-ig kell megalakítani, melyek 
október 1-jétől látják el feladataikat. 
 
A fentiek értelmében javasolom, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
Kerecsényi Márton képviselő urat delegálja a megyei fejlesztési és képzési 
bizottságba.   
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Határozati javaslat: 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés …./2012. (VI. 29)  
közgyűlési határozata tag delegálásáról a 
Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottságba 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 

Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottságba 
Kerecsényi Mártont delegálja. 

 
2. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy 

a döntésről tájékoztassa az érintetteket. 
 

 
Felelős: az 1. pont tekintetében dr. Puskás 
Imre, a Közgyűlés elnöke,  
2. pont tekintetében dr. Bartos Georgina 
megyei főjegyző 
 
Határidő: azonnal 

 
 

 
Szekszárd, 2012. június 18. 
 
 

        dr. Puskás Imre 
     a Közgyűlés elnöke 




