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Tisztelt Képviselő-testület!  
 
Önkormányzatunk az elmúlt években eredményes együttműködést valósított meg a dél-pesti 
kerületekkel közösen a dél-pesti foglakoztatás politikai stratégia kidolgozása érdekében. „Az 
öt muskétás” projekt a XVIII-XIX-XX-XXI-XXIII kerület önkormányzatainak 
együttműködésével, az Európai Unió pályázati támogatásával valósult meg. Az elvégzett 
munka lehetővé teszi, hogy az elkövetkező években a térség foglalkoztatási helyzetének 
javítására további gyakorlati megoldások szülessenek, és ezen megoldásokhoz további 
pályázati támogatást lehessen elnyerni.  
Fentiekre való tekintettel javasoljuk, hogy kerületünk önkormányzata csatlakozzon „Az öt 
muskétás” - Dél-pesti Térség Foglakoztatási Paktumhoz, és a paktummal kapcsolatos 
működtetési költséget részarányosan, 2008-ban 1400 eFt erejéig biztosítsa. 
 
Budapest, 2008. január 16. 
 
 
 
       Horváth Gyula 
         alpolgármester 
 
Határozati javaslat 
 
 

1.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
kerület foglakoztatási helyzetének javítása, valamint az ehhez kapcsolódó pályázati 
támogatások lehetőségeinek jobb kihasználása érdekében csatlakozni kíván „Az öt 
muskétás” - Dél-pesti Térség Foglakoztatási Paktumhoz, felhatalmazza a 
polgármestert a paktum aláírására. 
 
Határidő: elfogadásra: azonnal 
                végrehajtásra: azonnal 
 
Felelős: elfogadásért: Tóth Mihály polgármester 

  végrehajtás előkészítésért : Lombos Antal ágazatvezető, 
Kovács Attila Eu koordinátor 

 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazat 
szükséges. 

 
 

2.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
„Az öt muskétás” - Dél-pesti Térség Foglakoztatási Paktum működtetési költségeihez 
2008-ban 1400 e Ft erejéig hozzájárul, és az ehhez szükséges fedezetett a költségvetési 
rendeletében biztosítja a pályázati céltartalék terhére. 

 
Határidő: elfogadásra: azonnal 
                végrehajtásra: azonnal 
 
Felelős: elfogadásért: Tóth Mihály polgármester 

  végrehajtás előkészítésért : Halmos Istvánné ágazatvezető 
 

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők minősített többségű támogató szavazat 
szükséges. 
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