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KISKUNHALAS VÁROS 
POLGÁRMESTERÉNEK 
 
 
 

ELŐTERJESZTÉSE 
A Képviselő-testület 2019. április 25-i ülésére 

A  „Bácsalmási - Jánoshalmi - Kiskunhalasi járások foglalkoztatási együttműködése, 
partnersége” megnevezésű projekt keretében aláírt együttműködési megállapodás 

jóváhagyása 
 
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 együttműködési megállapodás jóváhagyása. 

 

2017-ben konzorciumi formában, Bácsalmás Város Önkormányzata, a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal és a Szenyorita Közhasznú Egyesület, TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00004 

azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be. 

A kérelem támogatásban részesült, amelyre a szerződő felek 2018. május 16-án kötöttek 

szerződést. A Konzorcium az Európai Szociális Alapból összesen bruttó 800.000.000 Forint 

vissza nem térítendő támogatásban részesült. 

 

A projekt céljai:  

• a foglalkoztatási szint növelése,  

• a minőségi foglalkoztatás elősegítése, 

• az álláskereső, hátrányos helyzetű személyek, közfoglalkoztatottak és inaktívak 

tartós munkaerő-piaci integrációja támogatásokkal, szolgáltatásokkal, 

• a munkaerőhiány csökkentése, munkaerő-piaci képzések fejlesztése, 

• a Paktum térség gazdasági teljesítő képességének, minőségének javítása a helyi 

partnerségek együttműködésének kialakításával. 

 

Önkormányzatunk segíti a projekt sikeres megvalósítását, részt vesz a Paktumszervezet 

munkájában. A Paktum Irányító csoportja 2018. november 28-ai ülésén pedig Kiskunhalas 

Város Önkormányzatának képviselőjét alelnöknek választotta. 

A program partnereinek együttműködésével befejeződött a projekt előkészítési szakasza.  



A megvalósítási szakasz megkezdésének alapvető célja és feladata, hogy a menedzsment 

bevonja a partneri együttműködésbe a Paktum térség önkormányzatait, hogy együttműködve 

közös munkával valósítsák meg a projekt céljait. Ennek keretén belül Bácsalmás Város 

Önkormányzata és Kiskunhalas Város Önkormányzata együttműködési megállapodást 

kötöttek.  

 

A megállapodásban vállaltak: 

• Minden irányú partnerségi együttműködést a projekt céljainak megvalósítása 
érdekében. 

• Adatok, információk összegyűjtésében segítség nyújtása a projekt időtartama alatt. 
• Segítség a településen élő inaktív, hátrányos helyzetű személyek felkutatásában. 

• Vállalkozásokkal való kapcsolatfelvétel segítése. 
• A település fejlesztési céljainak, továbbá a jelenleg futó fejlesztési projektek 

megismertetése. 

• Közös munka elvégzéséhez szükséges feltételek biztosítása alkalmanként: helység a 
tárgyalások lebonyolításához, kapcsolattartó munkatárs kijelölése. 

• Faliújság, hirdetőtáblák használata a projekttel kapcsolatos szóróanyagok, tájékoztatók 
kihelyezéséhez.  

• Projekt keretében elérhető szolgáltatások és támogatások népszerűsítése az 
önkormányzat által fenntartott intézmények útján. 

• Fórumok, rendezvények megtartásához segítségnyújtás pl. vállalkozók, álláskeresők 
mozgósítása, helyiség biztosítása. 

 
 
HATÁROZATI JAVASLAT:  
 
1. 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 
együttműködési megállapodást. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Fülöp Róbert polgármestert, hogy a fenti program 
megvalósulásával kapcsolatban eljárjon, tárgyalásokat, folytasson, a megvalósításhoz 
szükséges szerződéseket megkösse. 
 

Határidő: 2019.május 2. 
Felelős: Fülöp Róbert polgármester 
Képviselő-testület határozatáról értesül:  

Tóth Péter, osztályvezető (Városfejlesztési, Üzemeltetési és Főépítészi Osztály) 
általa: Cseh Ilona szakmai vezető 

  Bácsalmás Város Önkormányzata 
   
 

 
Kiskunhalas, 2019. április 15. 

           Fülöp Róbert  s.k.  


