MUNKAÜGYI KÖZPONT
Kistérségi munkáltatói fórumok Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
(2012. február 16-a és március 8-a között)
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a megye
munkáltatóinak megfelel információkat nyújtson fejlesztési elképzeléseik megvalósításához. A
Kormányhivatal Munkaügyi Központja szervezésében kistérségi munkáltatói fórumok keretében
tájékoztatjuk a térségi vállalkozásokat, munkaadókat a 2012. évi munkahelyek megtartását el segít
támogatásokról, a foglalkoztatás-b vít , új munkahelyek létrehozását segít lehet ségekr l, az aktuális foglalkoztatást érint - változásokról.
A rendezvénysorozattal célunk, hogy a munkáltatók széles kör információk birtokában hozzák meg a
2012. évi humán er forrás gazdálkodásra vonatkozó döntéseiket.
Munkáltatói fórumok Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
A rendezvénysorozat keretében valamennyi kistérséget érint en 2012. február 16-a és március 8-a
között 9 helyszínen kerül sor a maihoz hasonló tájékoztató fórumok lebonyolítására.
Az indító kistérségi munkáltatói tájékoztató rendezvényt Miskolcon tartottuk, mivel a munkáltatók számát
tekintve kiemelten kezeljük a megyeszékhely foglalkoztatási helyzetének javítását.
A fórumon 170 munkáltató, vállalkozás, munkáltatói érdekképviseleti szervezet vett részt, akik az
egyes szakmai programokat követ en gyakorlati kérdéseket is intéztek az el adókhoz.
A szakmai program összeállítása során számba vettük azokat a témákat, melyek a munkáltatók számára
ebben az id szakban különösen fontos információkat hordoznak.
Így került meghívásra a Nemzeti Adó-és Vámhivatal, melynek képvisel je tájékoztatást ad a jelen
id szak egyik legfontosabb munkaadói feladatáról, a munkabérek nettó értékének meg rzését célzó,
valamint a START kártyához és a Rehabilitációs kártyához kapcsolódó adókedvezményr l.
A Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve az elvárt béremeléssel
kapcsolatban hívja fel a figyelmet azokra a gyakorlati tudnivalókra, melyek a munkaügyi ellen rzések
során el fordulhatnak.
A Munkaügyi Központ tájékoztató el adások és interaktív párbeszéd formájában ad tájékoztatást a
2012. évi kis-és középvállalkozások számára a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt
munkahelyteremt pályázatról, a munkahelymeg rz pályázati lehet ségekr l, valamint a foglalkoztatás
vítését szolgáló támogatásokról.
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A fórumok id pontjai és helyszínei:

Miskolc

Kirendeltség

Id pont
2012.02.16. 10 óra

Kazincbarcika

2012.02.22. 10 óra

Edelény

2012.02.22. 14 óra

Sárospatak – Sátoraljaújhely Tokaj
Tiszaújváros

2012.02.23. 10 óra
2012.02.27. 10 óra

Mez kövesd Mez csát

2012. 02. 28. 10 óra

Encs – Gönc - Szikszó

2012.02.29. 10 óra

Ózd - Putnok

2012.03.06. 10 óra

Szerencs - Tokaj

2012.03.08. 10 óra

Helyszín
B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal
IV.
emeleti
tanácsterme
(Miskolc, Csizmadia köz 1.)
Kirendeltség emeleti tárgyalója
Kazincbarcika, Tóth Á. u.2.
Edelényi Kistérség Többcélú
Társulása (Edelény, Bányász u.
2.)
KIOSZ székház tanácsterme
(Sárospatak Rákóczi u.50.)
Kirendeltség
(Tiszaújváros,
Szederkényi u. 8.)
Közösségi Ház (Mez kövesd,
Szent László tér 24.)
Encs
Városi
M vel dési
Központ, (Encs, Rákóczi út 9.)
Polgármesteri
Hivatal
tanácsterme (Ózd, Városház tér
1.)
Szerencsi Általános M vel dési
Központ (Szerencs Huszárvár
u.11. - Rákóczi vár lovagterem)

