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KISKUNHALAS VÁROS 

POLGÁRMESTERÉNEK 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉSE 

A Képviselő-testület 2018. szeptember 27-i ülésére 
A Helyi foglalkoztatási együttműködésben való részvételről szóló szándéknyilatkozat 

jóváhagyása tárgyában 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Jelen előterjesztés tárgya a TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00004 azonosító számú „Bácsalmási - 

Jánoshalmi - Kiskunhalasi járások foglalkoztatási együttműködése, partnersége” 

megnevezésű projekt keretében aláírt szándéknyilatkozat jóváhagyása. 

 

A projekt bemutatása: 

A megfelelő munkaerő, a hátrányos helyzetű munkavállalók bevonásához, a munkanélküliség 

Csökkentéséhez olyan helyi partnerségi hálózatra és összehangolt tevékenységre van szükség, 

mely során kormányzati, önkormányzati, gazdaság és foglalkoztatás-fejlesztési szereplők 

összefognak, érdekeiket és lehetőségeiket a közös cél érdekében összehangolják. Ezzel a 

Bácsalmási – Jánoshalmai - Kiskunhalasi járási vállalkozások kézzelfogható segítséget 

kapnak fejlesztésekhez, munkaerőigények kielégítéséhez. A projekt hosszú távú célja a helyi 

vállalkozói igényekre épülő, célzott képzési programokkal a térség hátrányos helyzetű 

munkavállalóinak bevonása, így az önkormányzatok, foglalkoztatók és képző intézmények 

együttműködésével segítik elő a megfelelő képzettségű munkaerő biztosítását. 

 Projekt közvetlen célcsoportja:  

 az alacsony iskolai végzettségű személyek  

 25 év alatti fiatalok vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők  

 50 év felettiek - GYED/GYES-ről visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül 

nevelő felnőttek  

 foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők  

 tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek megváltozott munkaképességű személyek 

 roma nemzetiségű személyek.  

A projekt tevékenységei: 1. Előkészítés során elkészül a projekt koncepciója, költségvetése, a 

Megvalósíthatósági Tanulmány, igényfelmérések, partnerségi fórumok és konzorcium 

felépítése, támogatási kérelem összeállítása és benyújtása  



2. Megvalósítás: "A" főtevékenység: paktumszervezet, -iroda felállítása, foglalkoztatási 

helyzetelemzés, stratégia, akcióterv, munkaprogram, projekttervek, képzések, együttműködési 

megállapodás, ügyrend, munkaterv kidolgozása, honlap kialakítása, helyi termékfejlesztés, 

befektetés ösztönzés, kommunikáció, projektmenedzsment, tréningek. 

"B" főtevékenység: Előszűrés, kompetenciák felmérése, hiányok azonosítása, előzetes 

kiválasztás, együttműködési megállapodás, egyéni fejlesztési terv; képzések megvalósítása; 

mentorálás, célcsoport számára; támogatott vagy nem támogatott foglalkoztatás támogatása; 

továbbfoglalkoztatás.  

 

A TOP.-5.1.2-16-BK1-2017-00004 számú projekt keretén belül 26 partnerszervezet kerül 

bevonásra. 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata a szándéknyilatkozat aláírásával a következő 

tevékenységekben való részvételt vállalja: 

 a paktum szervezet tagja; 

 képzési igények véleményezése 

 helyi vállalkozásokkal való kapcsolattartás, 

 részvétel a partneri találkozókon, workshopokon, a projekttel kapcsolatos 

rendezvényeken, 

 közreműködés az információk elektronikus úton történő terjesztésében, a város honlapján 

történő megjelenítésében 

 helyi gazdaság-fejlesztési projektekben való együttműködés 

 

Határozati javaslat:  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a TOP-5.1.2-16-BK1-

2017-00004 azonosító számú „Bácsalmási - Jánoshalmi - Kiskunhalasi járások 

foglalkoztatási együttműködése, partnersége” megnevezésű projekt keretében aláírt 

szándéknyilatkozatot. 

 

Határidő: 2018.szeptember 27. 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

Végrehajtásért felelős: Ardai Tamás közfoglalkoztatási ügyintéző 

A határozatról értesül:  

Ardai Tamás közfoglalkoztatási ügyintéző 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

 

Kiskunhalas, 2018. szeptember 20. 

 

          Fülöp Róbert s.k. 


