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Tisztelt Közgyűlés!
1.)
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében 2015. december 18-án megjelent,
majd 2016. március 11-én módosított TOP-6.8.2-15 „Helyi foglalkoztatási együttműködések a
megyei jogú város területén és várostérségben” tárgyú felhívásra Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének 42/2016. (III. 31.) határozata alapján Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a Hajdú- Bihar Megyei Kormányhivatallal (a
továbbiakban: Kormányhivatal) konzorciumban 2016. március 31-én támogatási kérelmet nyújtott
be. A Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága (a továbbiakban: Államkincstár)
2016. július 20-án kelt levelében értesítette az Önkormányzatot döntéséről, amely szerint a TOP6.8.2-15-DE1-2016-00001 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmét 3.615.000.000 Ft
összegű támogatásra érdemesnek ítélte, amely döntést követően az Önkormányzat, mint
Kedvezményezett és az Államkincstár, mint Közreműködő Szervezet 2016. szeptember 12-én
Támogatási szerződést kötött a projekt megvalósítására.
A projekt megvalósítása 2016 szeptember 1-én elkezdődött. A projekt 2. mérföldkövének teljesítési
határideje 2016. december 31., amely időszak elvégzendő feladatai között szerepel a
paktumszervezet felállítására, a paktumiroda kialakítására irányuló tevékenységek megvalósítása.
A helyi foglalkoztatási partnerség (a továbbiakban: Paktum) együttműködési megállapodás
aláírásával jön létre. A jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képező együttműködési
megállapodás tervezet lényegesebb elemei a következők:
• Az 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.
• A Paktumnak tizenöt alapító tagja van, melyekből 7 tag a szavazati joggal rendelkező
Irányítócsoportot, azaz a Paktum végrehajtásáért felelős, operatív szervezetet alkotja.
•

•

Alapító tagok:
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. Civilek a Fiatalokért Egyesület,
13. Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány,
14. Héra Egyesület,
15. OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság.
Azon együttműködő partnerek, akik az Irányítócsoportnak nem tagjai, a Paktum
munkájában tanácskozási joggal vesznek részt.

•

•

•

A Paktum legfőbb munkaszerve a menedzsmentszervezetként működő Paktumiroda,
amely az Irányítócsoport mellett működik, segíti annak működését.
A Paktumiroda feladatai:
Koordinálja a paktumban folyó közös munkát, a paktum tervezett
beavatkozásokat.
Segíti a munkaterv megvalósulását.
- 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.
Az Együttműködő Partnerek feladatai és kötelezettségei:
- A projekt céljai 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.
A paktumszervezet finanszírozásának alapját a „Munkaerő-piaci együttműködés kialakítása
és megvalósítása Debrecenben” című TOP-6.8.2-15-DE1-2016-00001 azonosító számú
projekt biztosítja 2021. augusztus 31. napjáig.

Jelen előterjesztés 1. számú melléklete az együttműködési megállapodás tervezete, amelynek
végleges szövegét jelenleg a tagok még egyeztetik egymással.
2.)
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatallal, a HBMFÜ
Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal és a
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatallal konzorciumban a TOP-5.1.1-15. kódszámú
pályázati felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be, mely TOP-5.1.1.-15-HB1-2016-00001
azonosítószámmal „Hajdú-Bihar megyei foglalkoztatási megállapodás, foglalkoztatásigazdaságfejlesztési együttműködés” címen támogatásban részesült.
A megyei foglalkoztatási partnerség együttműködési megállapodás aláírásával jön létre az alábbi
szervezetek tagságával:
1. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat,

2. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal,
3. HBMFÜ Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság,
4. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal,
5. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata,
6. Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara,
7. Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága,
8. Debreceni Szakképzési Centrum,
9. Berettyóújfalui Szakképzési Centrum,
10. Debreceni Egyetem,
11. Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány,
12. Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Hajdú-Bihar Megyei Szervezete,
13. OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.,
14. Civilek a Fiatalokért Egyesület (Hajdú-Bihar Megyei Civil Információs Centrum).
Az együttműködés területei: munkaerő-piaci helyzet javítása, gazdaságfejlesztés, oktatás, képzés
eredményességének javítása, partnerségi együttműködések fejlesztése
A Paktum szervezeti felépítése az alábbi:
• Foglalkoztatási Fórum
• Irányító Csoport
• Paktumiroda
A Hajdú-Bihar Megyei Foglalkoztatási Paktum finanszírozásának alapját a „Hajdú-Bihar megyei
foglalkoztatási megállapodás, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés” című TOP-5.1.1.15-HB1-2016-00001 azonosító számú projekt biztosítja 2020. február 28. napjáig.
Jelen előterjesztés 2. számú melléklete – az Együttműködési megállapodás Hajdú-Bihar Megyei
Foglalkoztatási Paktum létrehozásáról tervezet -, amelynek végleges szövegét jelenleg a tagok még
egyeztetik egymással.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.

H AT Á R O Z AT I

J AVA S L A T

A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. és 13. pontja
alapján, figyelemmel a 18/2016. (II. 25.), a 42/2016. (III.31.) és a 223/2016. (VIII. 11.) határozatra
1./ együttműködési megállapodást köt a TOP-6.8.2-15-DE1-2016-00001 azonosító számú
„Munkaerő-piaci együttműködés kialakítása és megvalósítása Debrecenben” című projekt
keretében a paktumszervezet létrehozására.
2./ Együttműködési megállapodást köt a Hajdú-Bihar Megyei Foglalkoztatási Paktum létrehozására.
3./ Felkéri a Polgármesteri Kabinetiroda vezetőjét az 1./ és 2./ pont szerinti együttműködési
megállapodások előkészítésére, és felhatalmazza a polgármestert 1./ és 2./ pont szerinti
együttműködési megállapodások aláírására.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: az együttműködési megállapodások
- előkészítéséért: a Polgármesteri Kabinetiroda vezetője
- aláírásáért: a Polgármester
A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Debrecen, 2016. december 8.

Dr. Papp László
polgármester

