
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés     elé     kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. 12. 15.

Javaslat a Fejér Megyei Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórum
együttműködési megállapodásának elfogadására

Előadó:     a Gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
 a Szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke

Előkészítő:  Szabó Imre – Városfejlesztési Igazagtó
                      Kárgli Rita - településrendezési ügyintéző
Meghívott:    -

Véleményező bizottságok:
a Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2016.12.13.
az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2016.12.13.
a Szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság2016.12.13.

A  napirendi  pont  rövid  tartalma: A  Fejér  Megyei  Önkormányzat  a  Fejér  Megyei
Kormányhivatallal  és az Echo Innovációs  Műhellyel  együtt  támogatást  kapott  a „Megyei  szintű
foglalkoztatási  megállapodások,  foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési  együttműködések”  című
pályázati  keretből.  A projekt  keretében felállítanak és működtetnek egy partnerségi  fórumot.  A
Fejér Megyei Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórumban a megye foglalkoztatási helyzete
szempontjából  meghatározó  intézmények,  szervezetek  és  önkormányzatok  vesznek  részt.  Az
előterjesztés a fórumban való részvételhez szükséges döntésekkel foglalkozik.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály
Ügyintéző neve:         Kárgli Rita
E-mail címe: kargli@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma:            317
Iktatószám: 30683-2/2016

Előkészítő aláírása: Kárgli Rita sk.
Igazgató / Osztályvezető aláírása: Szabó Imre sk.

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy: dr. Horváth Petra sk.
Leadás dátuma: 2016.12.09.
Ellenőrzés dátuma: 2016.12.09.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: -

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések: 



Javaslat a Fejér Megyei Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórum együttműködési
megállapodásának elfogadására

Tisztelt Közgyűlés!

A Fejér  Megyei  Önkormányzat  támogatási  kérelmet nyújtott  be a Megyei  szintű foglalkoztatási
megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési  együttműködések” című pályázati felhívásra
két konzorciumi partnerével - a Fejér Megyei Kormányhivatallal és az Echo Innovációs Műhellyel
együtt –, mely négy éves fejlesztési program támogatást is kapott.
A  projekt  keretében  felállítanak  és  működtetnek  egy  partnerségi  fórumot.  A  Fejér  Megyei
Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórumban a megye foglalkoztatási helyzete szempontjából
meghatározó intézmények, szervezetek és önkormányzatok vesznek részt. 

Az  előterjesztéshez  mellékeljük  a  Fórum  működtetésével  kapcsolatos  együttműködési
megállapodást.

Bizottsági vélemények:
A gazdasági és területfejlesztési bizottság az előterjesztést a 2016. december 13-i ülésén tárgyalja
és véleményét szóban ismerteti.
Az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság az előterjesztést a 2016. december 13-i ülésén tárgyalja
és véleményét szóban ismerteti.
A szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság az előterjesztést  a 2016. december 13-i ülésén
tárgyalja és véleményét szóban ismerteti.

Tisztelt Közgyűlés!
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a közgyűlés elé.

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

…./2016. (XII.15.) határozata
a Fejér Megyei Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórum együttműködési

megállapodásának elfogadásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a jelen határozat mellékletét képező a
Fejér  Megyei  Foglalkoztatási  és  Gazdaságfejlesztési  Konzultációs  Fórum  együttműködési
megállapodását.

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Fejér  Megyei  Foglalkoztatási  és
Gazdaságfejlesztési Fórumba Cserna Gábor polgármestert delegálja.

Felelős: - a határozat közléséért:
a jegyző

- a határozat közlésében való közreműködésért:
a főépítészi és környezetvédelmi osztály vezetője
a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgató

Határidő: 2017. január 15.

Dunaújváros, 2016. december 15.

Hingyi László s. k. Tóth Kálmán s. k.
Gazdasági és területfejlesztési Ügyrendi, igazgatási és jogi 

bizottság elnöke bizottság elnöke

Lőrinczi Konrád s. k.
szociális, egészségügyi és
 lakásügyi bizottság elnöke


