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ELŐTERJESZTÉS 
a TOP-5.1.1-15 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, 

foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések felhívásra benyújtásra 

kerülő támogatási kérelemről 
 

A Somogy Megyei Önkormányzat a TOP-5.1.1-15 Megyei Foglalkoztatási Paktum 

konstrukció keretében - az elfogadott Somogy Megyei Integrált Területi Programmal 

összhangban - 1.350 millió Ft összköltségű kérelmet nyújthat be 100 százalékos intenzitás 

mellett, annak érdekében, hogy a foglalkoztatást növelje, és a gazdaságot fejlessze Somogy 

megyében. A támogatási kérelmet az állami foglalkoztatási szervként eljáró Somogy Megyei 

Kormányhivatallal konzorciumban lehetséges benyújtani, és konzorcium vezetőként kizárólag 

a megyei önkormányzat jelölhető meg. A felhívás elkülöníti a feladatokat, és rögzíti, hogy az 

állami támogatási szabályok alá eső támogatásokat a kormányhivatal nyújtja a hatályos 

jogszabályokban meghatározott rendelkezések szerint. 

A felhívás célja, hogy a megyei önkormányzatok vezetésével, az egész megyére kiterjedően 

létrejövő és, vagy már működő foglalkoztatási együttműködések, partnerségek (paktumok) 

hozzájussanak azon forrásokhoz, melyek segítségével - kialakított stratégiájuk mentén - 

képzési és foglalkoztatási programjaikat megvalósíthatják. Az intézkedés közvetlen célja 

megyei foglalkoztatási együttműködések (paktumok) képzési és foglalkoztatási 

programjainak támogatása, tevékenységi körük, eredményességük, hatékonyságuk növelése, 

továbbá a foglalkoztatás helyi szintű akciótervek megvalósításával való bővítése, az 

álláskeresők munkához juttatása. A fejlesztések kétszintű beavatkozás keretében kerülnek 

megvalósításra: megyei és helyi szinten. A megyei és a helyi, valamint a megyei jogú város 

által létrehozott paktumoknak tevékenységeiket össze kell hangolni, szinergiában kell 

működniük, továbbá a helyi paktumoknak követniük kell a megyei paktumok legfontosabb 

módszertani sajátosságait. A megyei paktumokba projekt partnerként kötelező bevonni a 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamarát. A helyi paktumokba (TOP-5.1.2-15) és a megyei jogú 

városok paktumaiba (TOP-6.8.2-15) projekt partnerként kötelező bevonni a megyei 

önkormányzatot és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarát. 

A megyei szintű foglalkoztatási együttműködés a megye egészére kiterjedő célokkal és 

tevékenységekkel működik, ugyanakkor ösztönzi, előkészíti, segíti a helyi foglalkoztatási és 

gazdaságfejlesztési kezdeményezéseket, ernyőszervezeti feladatokat lát el, és biztosítja a 

megyei szintű koordinációt, monitoring tevékenységet végez a helyi paktumok 

vonatkozásában. Releváns szereplők bevonásával megyei partnerséget hoznak létre, megyei 

szintű gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési helyzetelemzést készítenek, majd stratégiát 

alkotnak, megyei paktum-programot készítenek és valósítanak meg. Megyei gazdaság- és 

foglalkoztatás-fejlesztési koordinációt végeznek, összehangolják a megyében elérhető 

gazdaságfejlesztési szolgáltatásokat, aktív kapcsolatot tartanak a munkaerőpiac szereplőivel, 

különösen a foglalkoztató és képző szervezetekkel, támogatják a szociális gazdaság 
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fejlődését, kidolgoznak és megvalósítanak, munkaerő piaci, képzési- és foglalkoztatási 

programokat.  

Az állami foglalkoztatási szervként eljáró Somogy Megyei Kormányhivatal együttműködési 

szándékát megerősítette. 

 

Kérem, hogy a megyei közgyűlés fogadja el az előterjesztés 1. számú mellékletét képező 

konzorciumi szerződést, és értsen egyet a TOP-5.1.1-15 Megyei szintű foglalkoztatási 

megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések felhívásra támogatási 

kérelem benyújtásával, valamint felhatalmazza elnökét a projekt végrehajtásával kapcsolatos 

támogatói okirat aláírására, és a megvalósítás végrehajtásával kapcsolatos valamennyi 

jognyilatkozat, intézkedés megtételére, kötelezettség vállalására. 

 

Határozati javaslat: 

 

1. A Somogy Megyei Közgyűlés az 1. számú melléklet szerint elfogadja a Somogy Megyei 

Önkormányzat és a Somogy Megyei Kormányhivatal között, a TOP-5.1.1-15 Megyei 

szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési 

együttműködések felhívás támogatási kérelmének benyújtására irányuló konzorciumi 

szerződést azzal, hogy a konzorciumi szerződés rendelkezéseinek esetleges módosítására 

a pályázati felhívás megváltozása, illetve a folyamatban lévő tárgyalások függvényében a 

Közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett felhatalmazza az Elnököt.  

2. A Somogy Megyei Közgyűlés a Somogy Megyei Kormányhivatallal konzorciumi 

partnerségi formában a TOP-5.1.1-15 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, 

foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések felhívásra támogatási kérelmet nyújt 

be. 

3. A Somogy Megyei Közgyűlés felhatalmazza elnökét a 2. pont szerinti projekt 

végrehajtásával kapcsolatos támogatói okirat aláírására, és a megvalósítás végrehajtásával 

kapcsolatos valamennyi jognyilatkozat, intézkedés megtételére, kötelezettség vállalására. 

4. A Somogy Megyei Önkormányzat a megyei foglalkoztatási gazdaságfejlesztési 

együttműködési projektbe partnerként bevonja a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarát, 

továbbá projektbe partnerként részt vesz a Kaposvár Megyei Jogú Város és helyi 

paktumok munkájában. 

 Felelős: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 

 Határidő: a felhívásban megjelölt határidők szerint 
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