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Tisztelt Képviselő-testület! 

Pályázati Felhívás jelent meg, a „Helyi foglalkoztatási megállapodások, paktumok 

megvalósítására”. A felhívás címe: Helyi foglalkoztatási együttműködések, a felhívás 

kódszáma: TOP-5.1.2-15. 

Magyarország Kormányának felhívása a helyi önkormányzatok számára, a foglalkoztatás-

növelését célzó foglalkoztatási együttműködések, partnerségek, paktumok létrehozatala és a 

paktumok képzési és foglalkoztatási programjaik megvalósítása érdekében. 

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az emberi erőforrás fejlesztések, 

foglalkoztatás ösztönzés és társadalmi együttműködések támogatását. A cél elérését a 

Kormány a helyi önkormányzatokkal, kormányhivatalokkal, illetve a foglalkoztatás-

fejlesztésben érintett helyi, és egyéb civil szereplők együttműködésével tervezi megvalósítani 

a felhívásban foglalt feltételek mentén. 

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy: 

 A benyújtott támogatási kérelmekről a jogszabály által meghatározott határidőn belül 

dönt, 

 A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket vissza nem térítendő támogatásban 

részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig, (100 % támogatás intenzitás mellett) 

 A támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a 

projekt megítélt támogatás elszámolható költségei legfeljebb 50 %-ának megfelelő, 

maximum 300 millió Ft összegű támogatási előleget biztosít. 

 

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy: 

 Projektjük megvalósításával hozzájárulnak a területi sajátosságokon alapuló 

fejlettségbeli különbségek mérsékléséhez és a foglalkoztatottsági szint emeléséhez, 

 A kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet, 

 A támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalják a projekt fenntartását. 

 

A Felhívás célja, hogy a helyi szinten létrejövő és/vagy már működő foglalkoztatási 

együttműködések, partnerségek (paktumok) hozzájussanak azon forrásokhoz, melyek 

segítségével-kialakított stratégiájuk mentén- képzési és foglalkoztatási programjaikat 

megvalósíthatják. Ezen intézkedésével a Kormány támogatja az együttműködések, 

partnerségek azon tevékenységeit, melyek munkaerő-piacuk bővítéséhez, célcsoportjaik 

képzéséhez, elhelyezkedéséhez és a szereplők együttműködésének erősítéséhez szükségesek. 
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A megvalósított fejlesztések kapcsolódnak a Partnerségi Megállapodásban foglalt célokhoz, a 

területi sajátosságokon alapuló fejlettségbeli különbségek mérsékléséhez, és a foglalkoztatási 

szint emeléséhez. Az intézkedés hosszú távú célja, hogy az Európa 2020 Stratégia által a 

foglalkoztatási- és gazdaságfejlesztési programok kidolgozásával és megvalósításával járuljon 

hozzá. 

A fejlesztések kétszintű beavatkozás keretében kerülnek megvalósításra: megyei és 

helyi/megyei jogú város szinten. A támogatás célja, hogy megyei szinten átfogó, országos 

paktum-rendszer jöjjön létre, melynek alapjait a helyi megállapodások alkotják.  

A Kormányhivatal kifejezett kérése volt, hogy önkormányzatunk partnerként vegyen részt 

ebben a projektben. 

A támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség, a 

konzorcium vezetője a pályázati kiírásban meghatározott szervezet lehet. A konzorciumba 

kötelező bevonni az állami foglalkoztatási szervként eljáró megyei kormányhivatalt (GFO 

312) és a projektjavaslat vonatkozásában releváns járásszékhely, vagy térségi központ helyi 

önkormányzatát. 

 

Kérem a T. Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslatok: 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a TOP-5.1.2-15  

kódszámú, „Helyi foglalkoztatási együttműködések” pályázati felhívásra támogatási 

kérelmet nyújt be konzorciumi tagként a Békés Megyei Kormányhivatallal, mint 

konzorcium vezetővel, közös konzorciumban a járásszékhelyeknek biztosított források 

igénybevétele céljából. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi megállapodás 

aláírására, valamint arra, hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatban teljes jogkörrel 

eljárjon. 

 

Határidő: a pályázat benyújtása: legkésőbb 2016. 08. 31-ig. 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

  

Békés, 2016. június 21. 

 Izsó Gábor  

 polgármester 
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Pénzügyi ellenjegyző 

 

 


