ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2019. április 25-i ülésére
Előterjesztés a TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00004 projekt keretében megvalósuló Együttműködési
Megállapodásról Bácsalmási – Jánoshalmi - Kiskunhalasi járások önkormányzataival
Előzmények
Jánoshalma Város Képviselő-testülete 2018. június 27-i ülésén már megismerhette és foglalkozott is
jelen projekttel, illetve együttműködési megállapodással. Az akkori előterjesztés is az együttműködési
megállapodás megkötésére irányult, de arra való tekintettel, hogy akkor a megállapodás nem volt
csatolva az előterjesztéshez a Testület a 116/2018 (VI. 27.) számú határozatával csak a csatlakozási
szándékát fejezte ki.
A projekt alapvető adatai
Bácsalmás város Helyi foglalkoztatási együttműködések című, TOP-5.1.2-16-kódszámú pályázati
felhívásra benyújtott pályázata támogatásban részesült.
A projekt 2018. március 1.-2021.október 31.-ig terjedő, összesen 44 hónapos időszakra terjed ki.
A projekt 800 millió Ft támogatás igénybevételének segítségével a három járás foglalkoztatási és
fejlesztési együttműködésének létrehozását tűzte ki célul. A projekt célja a járási szintű partnerség
kialakítása, megerősítése, fejlesztése, minél több szektor szereplőinek bevonásával. Fontos célkitűzés
a párbeszéd és a bizalmi légkör kialakítása valamint az együttműködés kultúrájának megerősítése.
A három járás 24 települését érintő foglalkoztatási stratégiájának megalkotása fontos feladat, cél az
együttműködések szervezeti formájának megteremtése, mely partnerségi együttműködési
megállapodás aláírásával, majd paktum szervezet felállításával tud megvalósulni.
PROJEKT MEGVALÓSÍTÓI:
Főpályázó, Konzorcium vezető: Bácsalmás Város Önkormányzata
A konzorcium tagjai: 1. Bács Kiskun Megyei Kormányhivatal
2. Szenyorita Közhasznú Egyesület
ALAPVETŐ ÉS KIEMELT CÉLOK:
A munkaerő minőségének és foglalkoztathatóságának javítása
A képzettségi és foglalkoztatási szint növelése
Partneri együttműködések erősítése
Képzések és munkaerő-igények összehangolása
Szektorok közötti konkrét igényekre alapuló együttműködés
A PROJEKT TEVÉKENYSÉGEI:
Paktum szervezet felállítása (Paktum Partnerek, Paktum Irányító Csoport, Paktum Döntéshozó
Testület)
Elkészül egy mindhárom járásra kiterjedő Helyzetelemző dokumentum
Megkezdődik a Paktum iroda működtetése
Elkészül a Foglalkoztatási Stratégia (akciótervek)
Képzések
Foglalkoztatás támogatása

A PROJEKT KÉT FŐ CÉLCSOPORTJA:
1.
Munkát vállalni szándékozó álláskereső hátrányos helyzetű személyek és inaktívak
(azon személyek akik, ebben a térségben lakcímmel rendelkeznek)
2.
A létrejövő Gazdasági és Foglalkoztatás-fejlesztési Együttműködés tagjai, a projekt területén
működő helyi/ térségi szervezetek (állami és civil szféra), gazdasági szereplők (munkáltatói szféra)
A PROJEKT TERVEZETT EREDMÉNYEI:
1.
Megszerzett minősítés a paktum sztenderdeknek megfelelően
2.
A munkaerő-piaci programokban résztvevők száma: 522 fő
3.
A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók száma:300 fő
Az Együttműködési Megállapodás
Az Együttműködési Megállapodás a fent említett célokat tartalmazza, önkormányzatunk számára
közreműködési, segítő feladatokat irányoz elő.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a mellékelt megállapodás tervezetet szíveskedjen megvizsgálni
és megtárgyalni, majd azt elfogadni.
Határozati javaslat:
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Bácsalmás Város
Önkormányzatával kötendő Együttműködési Megállapodást a Bácsalmás – Jánoshalma – Kiskunhalas
járások önkormányzataival.
A Képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására és egyben felkéri a
szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
Határidő: 2019. április 30.
Jánoshalma, 2019. április 18.

Czeller Zoltán sk.
polgármester

