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KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 

 POLGÁRMESTERE 

  

 

Ügyiratszám: 838 – 8/2017. 

 

 

ELŐTERJESZTÉS  

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése  

Jogi és Ügyrendi Bizottság 

 

2017. március 28-i ülésére 

 

 

 

Tárgy: Tájékoztató a „Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város 

területén és várostérségében Foglalkoztatási Paktum Kecskeméten” című TOP-6.8.2-15-

KE1-2016-00001 azonosító számú projekt keretében megkötött Együttműködési 

megállapodásról 

 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. 

(II. 14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 4.4.1. pontja alapján döntését a határozat-

tervezetben foglaltak szerint meghozni szíveskedjen. 

 

 

Kecskemét, 2017. március 20. 

 

                                                                          Szemereyné Pataki Klaudia 

                                                                                      polgármester 

 

 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

…./2017.(III.28) JÜB sz. határozat  

Tájékoztató a „Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és 

várostérségében Foglalkoztatási Paktum Kecskeméten” című TOP-6.8.2-15-KE1-2016-

00001 azonosító számú projekt keretében megkötött Együttműködési megállapodásról 

 

A bizottság megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 838–8/2017. ügyszámú 

előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 

A bizottság a fenti tárgyban készült közgyűlési tájékoztatót a közgyűlés számára 

tudomásulvételre javasolja. 
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Kecskemét Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

 

Tájékoztató 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 

 

2017. március 30-án 

tartandó ülésére 

 

 

 

Tárgy: Tájékoztató a „Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város 

területén és várostérségében Foglalkoztatási Paktum Kecskeméten” című TOP-

6.8.2-15-KE1-2016-00001 azonosító számú projekt keretében megkötött 

Együttműködési megállapodásról 

 

 

 

Az előterjesztést készítette: Balogh Zoltán osztályvezető 

Városstratégiai Iroda 

Pályázatkezelési és Közbeszerzési Osztály 

 

Kezelési megjegyzés:  Határozat-tervezet 

 

Döntési változatok száma:  1 

 

Mellékletek: 1 

 

Véleményezésre megkapta:  
 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  

 

Megtárgyalta:  
 

 

Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság                      .../2017.(III.28.)FKAB. sz. hat. 

Jogi és Ügyrendi Bizottság                                                           ..../2017. (III.28.)JÜB. sz. hat. 

 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

Dr. Határ Mária 

jegyző 
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Iktatószám: 838-6/2017 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2017. március 30-án tartandó ülésére 

 

Tárgy: Tájékoztató a „Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város 

területén és várostérségében Foglalkoztatási Paktum Kecskeméten” című TOP-

6.8.2-15-KE1-2016-00001 azonosító számú projekt keretében megkötött 

Együttműködési megállapodásról 

 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

 

A Széchenyi 2020 program keretében 2015. december 18-án megjelent a „Helyi 

foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében” című 

(TOP-6.8.2-15 kódszámú) felhívás. 

A felhívás közvetlen célja megyei jogú városokban kialakításra kerülő foglalkoztatási 

együttműködések (paktumok), képzési és foglalkoztatási programok támogatása, 

tevékenységi körük, eredményességük, hatékonyságuk növelése, továbbá a foglalkoztatás 

helyi szintű akciótervek megvalósításával való bővítése, az álláskeresők munkához juttatása. 

 

A projekt keretében kialakításra kerülő megyei jogú városi szintű foglalkoztatási 

megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések keretében 

programszerű és integrált, a megyei jogú város területére, vonzáskörzetére kiterjedő 

valamennyi gazdasági ágazatot felölelő foglalkoztatás-fejlesztési együttműködések 

támogatása és a célcsoport képzése, valamint annak foglalkoztatásához kapcsolódó programja 

valósul meg. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatallal 

konzorciumban a pályázati felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be, mely TOP-6.8.2-15-

KE1-2016-00001 azonosítószámmal „Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú 

város területén és várostérségében Foglalkoztatási Paktum Kecskeméten” címen 

támogatásban részesült. 

A támogatási szerződés 2016. szeptember 20-án lépett hatályba. 

A közgyűlés 2016. október 27-én kapott tájékoztatást a projekt indításáról, a tervezett szakmai 

tartalmakról és a költségvetésről. 

 

A projekthez kapcsolódó Megvalósíthatósági tanulmány 2017. január 31-én elkészült, amely 

megalapozza a projektidőszak alatt végrehajtandó tevékenységek eredményes megvalósítását. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere  
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A támogatási kérelemben meghatározott 3. mérföldkő teljesítése szakaszában kell 

megvalósítani a foglalkoztatási paktumszervezet felállítását, amely biztosítja a térség 

gazdasági és foglalkoztatási fejlődése érdekében történő együttműködést. 

A foglalkoztatási partnerség kiemelt célja a hátrányos helyzetű álláskeresők térségi 

munkavállalásának biztosítása, a térség lakosságmegtartó erejének erősítése, képzésekben, 

képességfejlesztésekben való részvétel biztosítása. Az együttműködés célja továbbá az 

önfoglalkoztatóvá válás elősegítése, foglalkoztatás elősegítése a különféle foglalkoztatáshoz 

kapcsolódó szolgáltatások és kedvezmények által. Ezzel összhangban gazdaságfejlesztési 

céllal, a helyi, térségi vállalatok, vállalkozások versenyképességének támogatása a megfelelő 

képzettségű, képességű munkavállalók biztosítása információs rendszer kialakításával és 

foglalkoztatáshoz kapcsolódó szakmai rendezvények szervezésével. 

 

A paktumszervezet megalakulására 2017. március 20-án került sor a működési kereteket 

biztosító Együttműködési megállapodás aláírásával.  

 

Az Együttműködési megállapodásban a szerződő partnerek meghatározták közös 

célkitűzéseiket, a megállapodás alapelveit, a partnerség célcsoportját és a megállapodás 

szervezetét. 

 

A Foglalkoztatási Paktumot létrehozó első szervezetek a következők:  

 

-Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

-AIPA Alföldi Iparfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. 

-Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület 

-Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

-Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal  

-Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 

-Fülöpháza Község Önkormányzata 

-Jakabszállás Község Önkormányzata 

-Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 

-Kecskeméti Szakképzési Centrum  

-Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. 

-Kunszállás Község Önkormányzata 

-Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület 

-Pallasz Athéné Egyetem 

-Ügyes Szociális Szövetkezet 

-Városföld Község Önkormányzata 

-VOSZ Bács-Kiskun Megyei Szervezete 

 

A partnerek alapvető célja Kecskemét térség foglalkoztatási és gazdasági fellendítése, az 

emberi-erőforrások fejlesztése és a társadalmi és gazdasági együttműködés erősítése. 

Az eredményes együttműködés érdekében az Együttműködési megállapodás keretében a 

szervezeti működésnek csupán a kereteit határozzák meg, a paktumszervezet konkrét 

működési szabályait a paktum ügyrendje tartalmazza, melyet a megállapodás aláírását 

követően megtartásra kerülő Irányító Csoport ülésén fogadnak el. 

 

A Paktum szervezeti felépítését az alábbiak szerint határozzák meg: 

 

• Irányító Csoport 

• Foglalkoztatási Fórum 

• Paktumiroda 
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A Paktum egy nyitott együttműködési szerveződés, az Együttműködési megállapodáshoz 

annak aláírásával minden olyan szervezet csatlakozhat, amely a célkitűzésekkel egyetért és 

aktívan részt kíván venni azok megvalósításában. A csatlakozási szándékot az Irányító 

Csoportnak kell bejelenteni, amely azt a feltételek fennállása esetén elfogadja, és biztosítja a 

megállapodás aláírását. 

 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a tájékoztató tudomásulvételére és a határozat-tervezet 

elfogadására. 

 

 

Kecskemét, 2017. március 20. 

 

 

 

 

Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 



 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  

………./2017. (III. 30.) határozata 

 

 

Tájékoztató a „Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és 

várostérségében Foglalkoztatási Paktum Kecskeméten” című TOP-6.8.2-15-KE1-2016-

00001 azonosító számú projekt keretében megkötött Együttműködési megállapodásról 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Szemereyné Pataki Klaudia polgármester által 

előterjesztett 838-6/2017. számú, fenti tárgyban készített tájékoztatóban foglaltakat tudomásul 

vette. 


