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A határozati javaslat törvényes:

dr. Szabó József

JAVASLAT
I.
a Nógrádi Szabad Vállalkozási Zóna Helyi Foglalkoztatási Paktum
II.
az „M2 Vonzástérség” Helyi Foglalkoztatási Paktum
támogatására

Készült: A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. április 28-ai ülésére
Készítette: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató

Tisztelt Közgyűlés!
A TOP-5.1.1-15 megyei foglalkoztatási paktum pályázat benyújtását követően megnyílt a
lehetőség a helyi foglalkoztatási paktumok pályázatai előtt.
A helyi szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési
együttműködések keretében programszerű és integrált, a helyi együttműködés földrajzi
területére kiterjedő tevékenység valósul meg, hozzájárulva a felhívásban megjelölt hátrányos
helyzetű célcsoportok képzéséhez, foglalkoztatásához.
Nógrád megye integrált területi programja az intézkedésre allokált források teljes összegét
szabadon pályázható kategóriába sorolta azzal a feltétellel, hogy nem kívánja támogatni a
járási, vagy annál kisebb területi szintű paktumokat a források szétaprózódósának elkerülése
végett. E célból minimálisan pályázható összegként a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal
és a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. területfejlesztési szakemberei 450 millió
forint támogatási összeget határoztak meg a területspecifikus pályázati mellékletben. A
kiválasztási kritériumok a gazdaságföldrajzi adottságok követését preferálják a területi
lehatárolásban. A felhívás szerint a helyi foglalkoztatási paktum szükséges beadandó
melléklete a megyei közgyűlés elnökének nyilatkozata a megyei foglalkoztatási paktumhoz,
illetve az annak keretében készülő „Megyei Gazdaság- és Foglalkoztatás-fejlesztési
Együttműködési Programhoz” való illeszkedésről.
A megyei foglalkoztatási paktum keretében készülő „Megyei Gazdaság- és Foglalkoztatásfejlesztési Együttműködési Program” (Megvalósíthatósági Tanulmány) a megyei
területfejlesztési program célkitűzéseire épül, ezért célszerű visszanyúlni annak területi
céljaihoz a helyi paktum célterületek meghatározásakor. A programdokumentum rávilágít,
hogy a foglalkoztatás bővítés érdekében eltérő kompetenciák fejlesztése válik szükségessé a
megye keleti és nyugati részében. Míg a megye keleti részén a munka világára felkészítő
programok kerülnek a középpontba, a nyugati részén a menedzsment kapacitások
megerősítésére is látható szükség mutatkozik.
Amennyiben gazdaságföldrajzi tekintetben vizsgáljuk a megye területét, a kelet-nógrádi
iparosodott térséget kiválóan körülrajzolja a szabad vállalkozási zóna kijelölés a 27/2013. (II.
12.) Korm. rendelet értelmében. Ebbe a kategóriába sorolt a megye négy járása: a salgótarjáni,
a szécsényi, a bátonyterenyei és a pásztói járás. A térség járásközpontjainak polgármesterei
2015-ben már tárgyaltak arról, hogy közösen szeretnének fellépni a Budapesthez legközelebb
eső szabad vállalkozási zóna kedvezményeinek és lehetőségeinek egységes népszerűsítése
érdekében. A helyi foglalkoztatási paktum pályázat keretében ez támogatott módon
megvalósíthatóvá válik. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 86/2015. (XII. 17.)
Kgy. határozattal döntött arról, hogy a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996.
évi XXI. törvényben meghatározott gazdaságfejlesztési, befektetés ösztönző tevékenység
ellátására irányuló egyes feladatokkal – térségi gazdaságfejlesztő szervezetként – a Nógrádi
Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-t bízza meg. A hivatkozott jogszabály ide sorolja a
Kormány által kijelölt szabad vállalkozási zóna menedzselését az érintett járási székhelyekkel,
településekkel együttműködésben.
A fennmaradó két, a balassagyarmati és a rétsági járás gazdaságilag, társadalmilag közel
egységes képet mutat, közös helyi foglalkoztatási paktumba szerveződésük racionálisnak
tűnik.
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A fentiekből adódóan a megyei foglalkoztatási paktum koncepciójához, a megyei
területfejlesztési program alapján készülő „Megyei Gazdaság- és Foglalkoztatás-fejlesztési
Együttműködési Program” tervezett célkitűzéseihez illeszkedik, ezért az alábbi két helyi
paktum kezdeményezés támogatásra javasolható:
1. Nógrádi Szabad Vállalkozási Zóna Helyi Foglalkoztatási Paktum, melynek földrajzi
területét a salgótarjáni, szécsényi, bátonyterenyei és pásztói járások adják (bele nem
értve Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatát, amely önálló foglalkoztatási
paktum pályázatot nyújt be a saját földrajzi területére);
2. „M2 Vonzástérség” Helyi Foglalkoztatási Paktum, amely a balassagyarmati és a
rétsági járások fölrajzi területére terjed ki.
A fenti paktumok létrehozására vonatkozó szándékokat és javaslatokat a területi szereplőkkel
leegyeztették a megyei foglakoztatási paktum konzorcium tagjai, akik a helyi paktumok
tekintetében ernyőszervezeti feladatokat látnak el.
A fenti pályázatok készítése során az alábbi projekttervezési szempontok javasolhatók:
1. Valósuljon meg a tevékenységek területi lefedettsége azáltal, hogy – tekintve
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata önálló paktum pályázatát – a helyi
paktum iroda Salgótarjánon kívül jöjjön létre, illetve a többi járásszékhelyen
működjön helyben munkaerő-piaci vagy gazdaságfejlesztési kapacitás. A helyi
paktum alakítson ki szoros együttműködést a Salgótarján Megyei Jogú Város
Önkormányzata foglalkoztatási paktumszervezettel.
A Nógrádi Szabad Vállalkozási Zóna Helyi Foglalkoztatási Paktum
konzorciumvezetőjének javaslom a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-t,
mint a térségi gazdaságfejlesztési szervezetet.
2. A rétsági járás területén végzendő projekttevékenységek koordinálására kerüljön
kijelölésre a járás területén legalább egy önkormányzat vagy a pályázatot konzorciumi
tagként benyújtani képes szervezet.
Az „M2 Vonzástérség” Helyi Foglalkoztatási Paktum konzorciumvezetőjének
javaslom Balassagyarmat Város Önkormányzatát, vagy az általa kijelölt, a pályázat
benyújtására alkalmas nonprofit gazdasági társaságot.
3. Mindkét paktum esetében az indikátorvállalások esetén javasolt követni a Nógrád
megye Integrált Területi Programjában feltüntetett forrás/indikátor arányt
(3.413.000.000 Ft/2.210 programba vont fő).
Mindkét helyi paktumba kötelezően bevonandó konzorciumi partner a Nógrád Megyei
Kormányhivatal. A konzorciumi tagok szabadon dönthetnek arról, hogy – a megyei
foglalkoztatási paktumhoz hasonlóan – a konzorciumba mely nonprofit szervezetet vonják be
a munkaerő-piaci szolgáltatások, vagy gazdaságfejlesztési tevékenységek ellátása céljából.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, a kapcsolódó határozati
javaslat elfogadására.
Salgótarján, 2016. április 13.
Sándor Ildikó
ügyvezető igazgató
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I.
HATÁROZATI JAVASLAT
a Nógrádi Szabad Vállalkozási Zóna Helyi Foglalkoztatási Paktum
támogatására
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja a salgótarjáni, szécsényi,
bátonyterenyei és pásztói járások érintett szereplőinek részvételével kialakítandó Nógrádi
Szabad Vállalkozási Zóna Helyi Foglalkoztatási Paktum (a továbbiakban: Paktum)
kezdeményezést.
A testület a Paktum projekttervezése során az alábbi szempontokat javasolja figyelembe
venni:
1. Valósuljon meg a tevékenységek területi lefedettsége azáltal, hogy a helyi
paktumiroda ne Salgótarjánban működjön, illetve a konzorciumban érintett további
járásszékhely
településeken
működjön
helyben
munkaerő-piaci
vagy
gazdaságfejlesztési kapacitás. A Paktum alakítson ki szoros együttműködést
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata foglalkoztatási paktumszervezetével.
2. A Paktum konzorciumvezetőjének a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-t,
mint a térségi gazdaságfejlesztési szervezetet indítványozza.
3. Az indikátorvállalások esetén tartsák szem előtt a Nógrád megye Integrált Területi
Programjában feltüntetett forrás/indikátor arányt (3.413.000.000 Ft/2.210 programba
vont fő).
A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási
együttműködések felhívásra benyújtandó támogatási kérelemhez szükséges – e határozat
mellékletét képező – Nyilatkozatot aláírja.
A Közgyűlés utasítja elnökét, hogy döntéséről – e határozat megküldésével – értesítse a
Paktum főpályázóját, továbbá tájékoztassa a közgyűlést a soron következő ülésén a Paktum
kezdeményezése alakulásáról.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Skuczi Nándor

Salgótarján, 2016. április 28.

Skuczi Nándor
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Szabó József
Nógrád megyei jegyző
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II.
HATÁROZATI JAVASLAT
az „M2 Vonzástérség” Helyi Foglalkoztatási Paktum
támogatására
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja az „M2 Vonzástérség” Helyi
Foglalkoztatási Paktum (a továbbiakban: Paktum) kezdeményezést.
A testület a Paktum projekttervezése során az alábbi szempontokat javasolja figyelembe
venni:
1. A rétsági járás területén végzendő projekttevékenységek koordinálására kerüljön
kijelölésre a járás területén legalább egy önkormányzat vagy pályázatot konzorciumi
tagként benyújtani képes szervezet.
2. A Paktum konzorciumvezetőjének Balassagyarmat Város Önkormányzatát, vagy az
általa kijelölt, a pályázat benyújtására alkalmas nonprofit gazdasági társaságot
indítványozza.
3. Az indikátorvállalások esetén tartsák szem előtt a Nógrád megye Integrált Területi
Programjában feltüntetett forrás/indikátor arányt (3.413.000.000 Ft/2.210 programba
vont fő).
A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási
együttműködések felhívásra benyújtandó támogatási kérelemhez szükséges – e határozat
mellékletét képező – Nyilatkozatot aláírja.
A Közgyűlés utasítja elnökét, hogy döntéséről – e határozat megküldésével – értesítse a
Paktum főpályázóját, továbbá tájékoztassa a közgyűlést a soron következő ülésén a Paktum
kezdeményezése alakulásáról.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Skuczi Nándor
Salgótarján, 2016. április 28.

Skuczi Nándor
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Szabó József
Nógrád megyei jegyző
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I. határozati javaslat melléklete

Nyilatkozat

Alulírott ……………………………………..…………..……. az alábbiak szerint igazolom, hogy
a
TOP-5.1.2-15
Helyi
foglalkoztatási
együttműködések
felhívásra
……………………….…………………………………….. című támogatási kérelem illeszkedik

benyújtandó

a TOP-5.1.1-15 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési
együttműködések felhívás keretében támogatott ……………………………………………………………..…………
című projekt keretében kidolgozás alatt álló ……..……………………… Megyei Gazdaság- és Foglalkoztatásfejlesztési Együttműködési Programhoz.

Dátum: ………………, 201………………. ….

………………………………………………………
Megyei Közgyűlés Elnöke

II. határozati javaslat melléklete

Nyilatkozat

Alulírott ……………………………………..…………..……. az alábbiak szerint igazolom, hogy
a
TOP-5.1.2-15
Helyi
foglalkoztatási
együttműködések
felhívásra
……………………….…………………………………….. című támogatási kérelem illeszkedik

benyújtandó

a TOP-5.1.1-15 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési
együttműködések felhívás keretében támogatott ……………………………………………………………..…………
című projekt keretében kidolgozás alatt álló ……..……………………… Megyei Gazdaság- és Foglalkoztatásfejlesztési Együttműködési Programhoz.

Dátum: ………………, 201………………. ….

………………………………………………………
Megyei Közgyűlés Elnöke

