Az előterjesztés 1. számú melléklete

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
PAKTUMSZERVEZET
LÉTREHOZÁSÁRÓL
- tervezet 1. Preambulum

A _Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
tagokból álló Konzorcium a TOP-6.8.2-15 Operatív Program „Helyi foglalkoztatási
együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében” tárgyú felhívására TOP6.8.2-15-DE1-2016-00001 azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be,
amelyet az Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító
Hatósága (a továbbiakban: Támogató) a 2016. július 20. napon kelt támogatói döntése szerint
támogatásban részesített.

A projekt címe: Munkaerő-piaci együttműködés kialakítása és megvalósítása Debrecenben
(továbbiakban Projekt), melynek megvalósítására a Támogató támogatási szerződést kötött a
Kedvezményezettekkel.

2. Az együttműködés célja

2.1. A jelen megállapodás aláírásával a 3. pont szerinti Együttműködő Partnerek (továbbiakban:
Partnerek) mint a Paktum tagjai arra vállalnak kötelezettséget, hogy Debrecen és annak
vonzáskörzetére kiterjedően létrejövő jelen együttműködés (továbbiakban Paktum) szerint - a
kialakított stratégiájuk mentén - képzési és foglalkoztatási programjaikat megvalósítják,
melynek keretében hozzájárulnak munkaerő-piacuk bővítéséhez, célcsoportjaik képzéséhez,
elhelyezkedéséhez.

2.2. Partnerek együttműködésük során a Paktum létrehozásával a Projekt irányítása körében
gazdaság – és foglalkoztatás-fejlesztési koordinációt végeznek, összehangolják a paktum
földrajzi

területén

(Debrecen

Megyei

Jogú

Város

közigazgatási

területe)

elérhető

gazdaságfejlesztési szolgáltatásokat, aktív kapcsolatot tartanak a munkaerőpiac szereplőivel,
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különösen a foglalkoztató és képző szervezetekkel, támogatják a szociális gazdaság fejlődését,
kidolgoznak és megvalósítanak munkaerőpiaci, - képzési – és foglalkoztatási programokat,
közreműködnek a vállalkozási fejlesztések munkaerő igényének kielégítésében.

2.3. A jelen együttműködés elsődleges célja a térség gazdaságának fellendítése, foglalkoztatási
szintjének és ezzel a lakosság életszínvonalának növelése, melyet egyrészt a munkaerő
minőségének és foglalkoztathatóságának javításával, illetve munkaerő-piaci hátrányainak
csökkentésével, másrészt a régió fejlődési potenciálját biztosító munkaerő-minőség és tudás
fejlesztésével kívánja megvalósítani.

3. Együttműködő Partnerek
1.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata,

2.

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal,

3.

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat,

4.

Debreceni Egyetem,

5.

Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara,

6.

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága,

7.

Debreceni Szakképzési Centrum,

8.

Debreceni Tankerületi Központ,

9.

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Hajdú-Bihar Megyei Szervezete,

10. Debreceni Regionális Gazdaságfejlesztési Alapítvány,
11. DEBRECENI KÉPZŐ KÖZPONT Oktatási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság,
12. Civil a Fiatalokért Egyesület,
13. Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány,
14. Héra Egyesület,
15. OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.

Az Együttműködő Partnerek által a jelen megállapodással létrehozott Paktumnak tizenöt alapító
tagja van, melyekből 7 tag a szavazati joggal rendelkező Irányítócsoportot alkotja. A Paktumhoz
az Irányítócsoport előzetes egyetértésével támogató nyilatkozat aláírásával csatlakozhatnak
nemzeti, regionális, helyi igazgatási szervek, önkormányzatok, hivatalok, a magánszektor
(nagyvállalatok, kis- és középvállalatok, pénzügyi szervezetek stb.), szociális partnerek, szakmai
szövetségek, kamarák, civil szervezetek, a képzés, valamint a technológia fejlesztés és a kutatás
területének intézményei.
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A Paktum Irányítócsoportja tagjai közül megválasztja az Irányítócsoport Elnökét (továbbiakban
Elnök).

4. Az Együttműködő Partnerek feladatai és kötelezettségei

4.1. A Megállapodás aláírásával a Partnerek kifejezik azon szándékukat, hogy a 2. pontban
meghatározott célok megvalósítása érdekében folyamatosan és rendszeresen együttműködnek,
célorientált kapcsolatot alakítanak ki, különös tekintettel az alábbiakra:
-

A paktumszervezet stratégiai dokumentumainak (foglalkoztatási helyzetelemzés,
részletes foglalkoztatási stratégia, akcióterv ill. munkaterv) elfogadása, tekintve, hogy a
stratégiai célok és a beavatkozási prioritások ezekben a dokumentumokban kerülnek
meghatározásra.

-

A munkaerő-piaci, vállalkozásfejlesztési és munkaerő igényfelmérések elvégzése.

-

A menedzsment szervezet és paktumiroda felállítása működtetése.

-

A foglalkoztatási partnerség (paktum) működési tapasztalatainak összegyűjtése, illetve
megosztása.

-

A partnerségi bevonással végrehajtott projekt folyamat részletes dokumentációja:
partneri egyeztetések jelenléti ívei, fotók, emlékeztetők.

-

A projektzárási feltétel teljesítésére minősítés megszerzése a sztenderdek alapján.

-

Figyelemfelkeltés a minél szélesebb körű partnerség megteremtésére és a projekt
tudatosítására az együttműködési hálózatban érintett partnerek, valamint a szélesebb
nyilvánosság körében.

-

A megyei jogú város által létrehozott paktum tevékenységeit össze kell hangolni a megyei
paktumok tevékenységeivel, a helyi paktumnak követnie kell a megyei paktum
legfontosabb módszertani sajátosságait.

4.2. A Partnerek a Paktum működése során fentiek szerint kötelesek együttműködni, egymás, a
jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez
szükséges információt megadni.

4.3. Az Irányítócsoport minden naptári év első ülésén elfogadja az éves munkatervét, melyet a
Partnerek támogatólag aláírnak. A munkatervben rögzítésre kerülnek azok a beavatkozások,
amelyeket a partnerek megvalósítani kívánnak az adott évben, annak érdekében, hogy javítani
tudják a térség foglalkoztatási helyzetét. Az egyes beavatkozásoknál azok szakmai tartalmának
meghatározása mellett meg kell fogalmazni a végrehajtásban együttműködő partnereket,
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felelősöket, határidőket, és a finanszírozás kérdéseit. A Partnerek által támogatólag aláírt
munkaprogram teljesüléséről az Irányítócsoport a foglakoztatási fórumon számol be.

4.4. A Partnerek kötelesek tájékoztatni az Elnököt, ha a Paktum keretében vállalt tevékenység
megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan
körülményről, amely a Paktum működését befolyásolja.

4.5 A Paktum fenntartása és megfelelő működtetése az Elnök kötelezettsége. A Paktum
fenntartása és megfelelő működtetése körében az Elnök a jelen együttműködési
megállapodásban meghatározott cél elérése érdekében az Ügyrendben szabályozott rend szerint
összehangolja a Partnerek tevékenységét és szervezi a Paktum munkáját.

5. Kapcsolattartás

5.1. A Partnerek az együttműködés időtartamára kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó
nevéről, postacíméről, telefon és telefax-számáról, elektronikus levélcíméről a Partnerek a jelen
Megállapodás aláírását követően öt munkanapon belül tájékoztatják az Elnököt.

6. A Paktum képviselete

6.1. Az Irányítócsoport tagjai az Ügyrend elfogadásával egyidejűleg egy alapító tagot választanak
Elnöknek.

6.2. A Paktumot harmadik személyek felé a Partnerek eltérő megállapodása hiányában az Elnök
képviseli.

7. A Paktum munkaszervezete
7.1. A Paktum legfőbb munkaszerve a menedzsmentszervezetként működő Paktumiroda.
7.2. A Paktumiroda az Irányítócsoport mellett működik, segíti annak működését.
-

A Paktumiroda feladatai:

-

Koordinálja a paktumban folyó közös munkát, a paktum tervezett beavatkozásokat,

-

Segíti a munkaterv megvalósulását,
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-

Ellátja az Irányítócsoport munkájával kapcsolatos adminisztratív feladatokat. (pl. ülések
összehívása, jegyzőkönyv vezetése, döntések regisztrálása, stb.)

-

Információkat nyújt az Irányítócsoport számára a projektekben folyó munkáról,

-

Összefoglaló jelentéseket készít az éves munkaterv teljesítéséről,

-

Biztosítja a paktum szerveinek működési technikai feltételeit,

-

Gondozza a paktum külső és belső kapcsolatait,

-

Ellát minden olyan tevékenységet, amellyel az Irányítócsoport megbízza.

7.4. Azon együttműködő partnerek, akik az Irányítócsoportnak nem tagjai a Paktum
munkájában tanácskozási joggal vesznek részt.

8. Az együttműködésben való részvétel megszűnése, a tagok körének változása

8.1. A Partner a Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Paktum létrehozásában és
működtetésében részt kíván venni, a projekt megvalósítása körében a vállalt kötelezettségeit
teljesíti és fokozottan együttműködik a többi Partnerrel. Az Irányítócsoporthoz tartozó
partnerek megállapodnak, hogy a Paktumból kizárólag csak abban az esetben lépnek ki, ha a
Megállapodásban vállalt kötelezettségeiknek teljesítésére a Megállapodás aláírását követően,
neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes.

8.2. Irányítócsoporthoz tartozó Partnerek cseréjét, új partner bevonását, kilépését az Elnök
akkor engedélyezheti, ha
a) nem változik a Paktum és ezzel a Projekt alapvető célja,
b) a partnercsere, illetve a partnerek számának bővülése esetén az új tag is megfelel a
felhívásban és a jelen együttműködési megállapodásban meghatározott valamennyi
feltételnek,
c) az Irányítócsoport Elnökének kilépési szándéka esetén a kilépést megelőzően az Elnöki
pozíció átadása megtörténik,
d) kilépése esetén a partner igazolja, hogy a paktum stratégiai dokumentumaiban vállalt
kötelezettségeinek teljesítésére a megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból
beállott körülmény folytán nem képes,
f) kizárás esetén az Elnök igazolja, hogy a tag tevékenysége, működése a projekt megvalósítását
pénzügyi, illetve szakmai szempontból veszélyezteti,
g) a partnercsere nélküli új partner bevonása indokolt.
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8.3. Az Elnök felmondással a Paktumból kizárja azt a Partnert, akinek tevékenysége, működése a
Projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti.
A felmondási jog gyakorlása előtt az Elnök köteles kikérni az Irányítócsoport véleményét.

8.4. Valamely Partner fentiek szerinti kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem
eredményezi a jelen Együttműködési megállapodás és a Paktum megszűnését, kivéve, ha ennek
következtében a Partnerek a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem
képesek, és emiatt a támogatási szerződéstől elállnak.

8.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Partner által vállalt kötelezettségeket a
megmaradó Partnerek nem tudják teljesíteni, új Partner csatlakozásáról határozhatnak. A
csatlakozó Partner csak olyan szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a
felhívásban és a jelen Együttműködési megállapodásban foglalt követelményeknek.

8.6. A Partner kilépése, illetve kizárása esetén köteles egyeztetést kezdeményezni az Elnökkel a
Paktum és ezáltal a Projekt céljának elérése érdekében. A Paktumból kiváló Partner köteles az
Elnöknek a kiválás időpontját megelőzően a rábízott anyagi eszközökkel és a Paktum kapcsán
felmerült költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett
tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről beszámolni. Köteles
továbbá a – a Megállapodás keretében esetlegesen – használatába kapott vagyontárgyat az
Elnöknek haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. Az átadás-átvételről
jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az Elnök, a kilépő Partner és az átvétellel érintett Partner
ír alá.

8.9. A kilépő Partner tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Partner
tulajdonába kell adni, illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Partnerek nem kívánják, a megmaradó
Partnerek ingyenes használatába kell adni.

9. A Megállapodás megszűnése, módosítása, csatlakozás

9.1. Jelen Együttműködési megállapodást felek az utolsóként aláíró partner aláírásának napjától
kezdődő hatállyal határozatlan időre kötik, azonban a megállapodás a TOP-6.8.2-15-DE1-201600001 az. sz. támogatási szerződés jogi sorsát osztja. Ennek értelmében a támogatási szerződés
megszűnése jelen Együttműködési megállapodás megszűnését vonja maga után.
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9.2. Ha a Tagok száma 15 tag alá csökken, akkor 6 hónapon belül új tag csatlakozásának
generálása szükséges a Paktum további működésének biztosítására.

9.3. Az Együttműködési megállapodás az Irányítócsoport határozata alapján írásban
módosítható.
A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám, stb., nem
igénylik az Együttműködési megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Partnerek
haladéktalanul értesítik az Irányítócsoport Elnökét.

9.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Partnerek a rendes
felmondás jogát kizárják.

9.5. A Paktumhoz az Irányítócsoport előzetes egyetértésével támogató nyilatkozat aláírásával
csatlakozhatnak nemzeti, regionális, helyi, igazgatási szervek, önkormányzatok, hivatalok, a
magánszektor (nagyvállalatok, kis- és középvállalatok, pénzügyi szervezetek stb.), szociális
partnerek, szakmai szövetségek, kamarák, civil szervezetek, a képzés a technológia fejlesztés és
a kutatás területének intézményei. A Csatlakozási okmányban a csatlakozó nyilatkozik, hogy az
Együttműködési Megállapodást és kapcsolódó iratait ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri
el, egyben kötelezettséget vállal az együttműködésre.

10. A Partnerek egyéb megállapodásai

10.1. Együttműködő partnerek rögzítik, hogy a jelen megállapodás aláírása pénzügyi
kötelezettségvállalást nem keletkeztet. Az egyes projektek felelőseit, lebonyolítási módjait, és
finanszírozásukat a munkaterv tartalmazza.

10.2. Együttműködő partnerek rögzítik, hogy a jelen Együttműködési megállapodásban vállalt
feladataik teljesítéséért az egyetemleges felelősséget kizárják, és kijelentik, hogy a Partnerek
kizárólag a saját feladataik megvalósításáért felelnek.

11. Záró rendelkezések

11.1. Jelen Együttműködési megállapodás … oldalon és … db eredeti példányban készült.

11.2. A jelen Együttműködési megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Partnerek
közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával.
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11.3. Jelen Együttműködési megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó
magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

11.4. A Partnerek képviseletében aláíró személyek kijelentik, hogy a Megállapodás 3. pontjában
feltüntetettek szerint jogosultak a Partner képviseletére, továbbá ennek alapján a jelen
Együttműködési megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá,
hogy a testületi szerveik részéről a jelen Együttműködési megállapodás megkötéséhez szükséges
felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a jogügyletet jóváhagyták és harmadik
személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Partner részéről megakadályozná
vagy bármiben korlátozná a jelen Együttműködési megállapodás megkötését, és az abban foglalt
kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

A Partnerek az Együttműködési megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint
akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Debrecen, 2016. december ….

……………………………
Dr. Papp László
polgármester
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

……………………………
Pajna Zoltán
elnök
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

……………………………
Rácz Róbert
kormánymegbízott
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

……………………………
Pappné Gyulai Katalin
Debreceni Tankerületi Központ

……………………………
Miklóssy Ferenc
elnök
Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara
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……………………………
Szabó Sándor
elnök
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara HajdúBihar Megyei Igazgatósága

……………………………
Dr. Gellén József
kuratórium elnöke
Debreceni Regionális Gazdaságfejlesztési
Alapítvány

……………………………
Tirpák Zsolt
főigazgató
Debreceni Szakképzési Centrum

……………………………
Prof. Dr. Szilvássy Zoltán
rektor
Debreceni Egyetem

……………………………
Mazsu Gergely
igazgató
Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány

……………………………
dr. Dávid Ferenc
titkár
Vállalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetségének Hajdú-Bihar Megyei
Szervezete

……………………………
Pákozdi Szabolcs
ügyvezető
OFA Nonprofit Kft.

………………
Rácz Angéla
elnök
Civilek a Fiatalokért Egyesület

……………………………
Nyíri –Szabó Ilona
elnök
Héra Egyesület

……………………………
Hajnal János
ügyvezető
DEBRECENI KÉPZŐ KÖZPONT
Nonprofit közhasznú Kft.
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