Kezdődnek a Megyei Polgármesteri Fórumok
2012. január 09. hétfő, 09:30

A TÖOSZ, mint eddig minden évben idén is megrendezi valamennyi megyében
polgármesteri fórumait - tudatja honlapjuk. A rendezvényeken szakmai előadásokra,
konzultációkra kerül sor, továbbá aktuális önkormányzati ügyekről, kiemelten az új
önkormányzati törvényből adódó teendőkről, valamint a járási közigazgatási rendszer
kialakításával kapcsolatos feladatokról tanácskoznak a polgármesterek.

Az elnökség döntése alapján a megyei polgármesteri fórumokon szakmai előadásokra,
konzultációkra kerül sor, valamint aktuális önkormányzati ügyekről, kiemelten az új
önkormányzati törvényből adódó aktuális teendőkről, valamint a járási közigazgatási rendszer
kialakításával kapcsolatos feladatokról lesz szó. Ezek mellett tájékoztatatót hallgathatnak meg
az önkormányzatok közfoglalkoztatási, valamint az aktuális önkormányzati fejlesztési
lehetőségekről és a helyi esélyegyenlőségi terv készítéséről. A témákkal kapcsolatban a
Belügyminisztérium, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, valamint a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség munkatársait kérték fel előadónak.

A rendezvényen sor kerül a TÖOSZ aktuális programjainak ismertetésére, aktuális
önkormányzati ügyek megvitatására. Ezen fórumok keretében kerül sor az elmúlt évben történt
változások miatt kiesett küldöttek helyének betöltésére is.

Végül, de nem utolsó sorban lehetőséget kíván a szövetség biztosítani helyi vállalkozások,
cégek bemutatkozására is, ezért a fórumokon sor kerül szponzori előadásokra, tájékoztatókra.
A rendezvények sajtó nyilvánosak!
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A megyei polgármesteri fórumok tervezett időpontjai és helyszínei:
2012. január 19. Komárom megye – Réde
2012. január 24. Szabolcs megye – Ajak
2012. január 25. Hajdú megye – Nádudvar
2012. január 26. Zala megye – Zalaszentgrót
2012. január 31. Tolna megye – Udvari
2012. február 1. Baranya – Pécs
2012. február 2. Jász megye – Cserkeszölő
2012. február 7. Békés megye – Csorvás
2012. február 8. Csongrád megye – Balástya
2012. február 9. Fejér megye – Velence
2012. február 15. Veszprém megye – Nyirád
2012. február 21. Somogy megye – Szentbalázs
2012. február 22. Heves megye – Egerszalók
2012. február 23. Borsod megye – Alsózsolca
2012. február 28. Bács megye – Lajosmizse
2012. február 29. Vas megye – Vép
2012. március 1. Győr megye – Beled
2012. március 6. Nógrád – Szügy
2012. március 13. Pest megye – Szentendre
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