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Az előterjesztés közgyűlés     elé     kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017.01.19

Javaslat a Dunaújvárosi Járási Foglalkoztatási Paktum 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  s.k. – Városfejlesztési Igazgató
                      Halmai Nóra s.k. – pályázati koordinációs ügyintéző
Meghívott:    -

Véleményező bizottságok:
a Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. január 11.
az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. január 11.
a Szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság2017. január 10.

A  napirendi  pont  rövid  tartalma: Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  DUNA-
MUNKA-TOP c. projektjében vállalta, hogy Dunaújváros és vonzáskörzete érintettségével létrehoz
egy  foglalkoztatási  paktumot.  A  Paktumban  a  térség  foglalkoztatói  szempontból  meghatározó
gazdasági szereplői, intézményei vesznek részt. A Paktumban történő részvétel együttműködési
megállapodás keretében ölt jogi formát, melynek tervezete jelen előterjesztés tárgyát képezi.   

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály
Ügyintéző neve:         Halmai Nóra
E-mail címe: halmai@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma:            25/544-317
Iktatószám: 623/2017

Előkészítő aláírása: Halmai Nóra sk.

Igazgató / Osztályvezető aláírása: Szabó Imre sk.
.

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy: dr. Petánszki Lajos
Leadás dátuma: 2017. 01.06.
Ellenőrzés dátuma: 2017.01.06
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: -

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések: 



Javaslat a Dunaújvárosi Járási Foglalkoztatási Paktum együttműködési
megállapodásának elfogadására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 501/2015 (IX.17.) határozatával elfogadott
Integrált  Területi  Programjában  (továbbiakban:  ITP)  megfogalmazottak  alapján
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  szándéka  a  Terület-  és
Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) prioritásaként a TOP-6.8.2-15
„Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében”
címmel megjelent pályázati felhíváson való részvétel. 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a Közgyűlés 15/2016. (I.21.) határozata
alapján a  meghirdetett  pályázati  felhívásra  DUNA-MUNKA-TOP  címmel  nyújtott  be
támogatási  kérelmet 620 M Ft  támogatási  összegre, a  Fejér Megyei  Kormányhivatallal
konzorciumban.  A  kérelem  kedvező  elbírálásban  részesült,  a  projekt  megvalósítási
időszakban van.

A projekt megvalósítása során a pályázati  feltételeknek megfelelően kötelező elem egy
foglalkoztatási  paktum  létrehozása,  melyben  a  Dunaújvárosban  és  környékén
tevékenykedő  releváns  munkaerő-piaci  szereplők,  a  térség  foglalkoztatási  helyzete
szempontjából meghatározó intézmények, szervezetek és önkormányzatok vesznek részt.
A  Dunaújvárosi Járási Foglalkoztatási Paktum célja, hogy segítse Dunaújváros és járási
területének kiegyensúlyozott gazdasági, foglalkoztatási és társadalmi fejlődését és az álta-
lános emberi életminőség emelését. 
A paktum működése,  résztvevői  számából  és együttműködés alapú jellegéből  eredően
együttműködési megállapodás megkötésére van szükség, melynek tervezete a határozati
javaslat mellékletét képezi.

Bizottsági vélemények:
A gazdasági  és területfejlesztési  bizottság az előterjesztést  a 2017.  január 11-i  ülésén
tárgyalta  és  egyhangúlag  támogatta,  az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  az
előterjesztést a 2017. január 11-i ülésén tárgyalta és egyhangúlag támogatta, a szociális,
egészségügyi és lakásügyi bizottság az előterjesztést a 2017. január 10-i ülésén tárgyalta
és egyhangúlag támogatta.

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



HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

…./2017 (I.19.) határozata
a Dunaújvárosi Járási Foglalkoztatási Paktum együttműködési megállapodásának

elfogadásáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  elfogadja  a  jelen  határozat  mellékletét
képező  Dunaújvárosi  Járási  Foglalkoztatási  Paktum együttműködési
megállapodását  és  hozzájárul  az  abban  foglalt  feladatok  megvalósításához,  továbbá
felhatalmazza  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármesterét  az  együttműködési
megállapodás aláírására.

Felelős: - a határozat közléséért:
a jegyző

- a határozat közlésében való közreműködésért:
a városfejlesztési igazgató

Határidő: 2017. január 31.

Dunaújváros, 2017. január 19.

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


