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Tisztelt Közgyűlés!
A 2016. április 28-ai közgyűlés alkalmával tájékoztattam a Tisztelt Képviselőket a megyei
foglalkoztatási paktum (TOP-5.1.1-15 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások,
foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések című felhívás) aktuális állapotáról. Az azóta
eltelt időszak eseményeiről az alábbiakban adok számot:
A megyei foglalkoztatási paktum létrehozását és működtetését célul kitűző pályázat 2016. március
31-én került benyújtásra a Széchenyi2020 elektronikus pályázati felületen.
Tekintettel arra, hogy a felhívás 2016. március 11-én megjelent módosítása nem tette lehetővé a
megyei önkormányzati hivatalok szerepeltetését konzorcium vezetőként, a 25/2016. (IV. 28.) Kgy.
határozat 2. pontja alapján a projekt konzorcium vezetője Nógrád Megye Önkormányzata (a
továbbiakban: Önkormányzat) lett.
A pályázattal kapcsolatban folyamatosan zajlottak az egyeztetések a Magyar Államkincstárral, mint
közreműködő szervezettel (a továbbiakban: közreműködő szervezet), melynek keretén belül
információt kaptunk arról, hogy amennyiben az önkormányzati hivatal munkatársainak projekttel
összefüggő költségeit is el kívánjuk számolni a paktumban, akkor az önkormányzati hivatalt is be
kell vonni konzorciumi partnerként a megvalósításba. Az erre vonatkozó kérdésünk március elején
továbbításra került a közreműködő szervezet felé, melyre a válasz április 14-én érkezett meg
elektronikus levél formájában, ugyanakkor a beadási határidő március 31-e volt. Ezért a kérdéskört
szükséges volt újabb „hivatalos” állásfoglalással is megerősíteni.
A közreműködő szervezet 2016. július 25-ei Támogatási szerződés tervezet megküldése tárgyú
levelében felhívta az Önkormányzat figyelmét, hogy a támogató a támogatási szerződés
megkötésének előfeltételeként az alábbiakat határozza meg:
„Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján a megyei
önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a megyei önkormányzat hivatala, így az
önkormányzat munkavállalói, akik a projekt kapcsán a projektmenedzsment (és egyéb) feladatokat
ellátják, a hivatal alkalmazásában állnak. Tekintettel arra, hogy az önkormányzat hivatala önálló
költségvetési szerv, a hivatalt be kell vonni a konzorciumba a költségek elszámolása érdekében.
Kérjük, hogy a támogatásban részesített projekt megvalósítására kötött konzorciumi
megállapodásba kerüljön bevonásra az Önkormányzat hivatala.”
A közreműködő szervezet iránymutatásának megfelelően a főpályázó Önkormányzatnak – a 2016.
március 29-én megkötött konzorciumi megállapodásban lévő partnerek mellett (Nógrád Megyei
Kormányhivatal, Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft., Jonathan Livingston Seagull
Alapítvány) – a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatalt is szerepeltetni szükséges.
A támogatási szerződés mielőbbi megkötésének feltétele a konzorciumban részt vevő tagok
véglegesítése, ezért a kibővített konzorciumi megállapodás 2016. augusztus 9-én aláírásra került.
Mindezek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati
javaslat elfogadására.
Salgótarján, 2016. augusztus 10.

Skuczi Nándor
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HATÁROZATI JAVASLAT
a Nógrád Megyei Foglalkoztatási Paktummal kapcsolatos aktuális döntések meghozataláról
szóló tájékoztató elfogadására
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a TOP-5.1.1-15 Megyei szintű foglalkoztatási
megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések című felhíváshoz
kapcsolódóan eddig megtett intézkedéseket jóváhagyólag tudomásul veszi.
A testület utólagosan jóváhagyja a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal Nógrád Megyei
Foglalkoztatási Paktumban való részvételét.
A Közgyűlés utasítja elnökét és a megyei jegyzőt, hogy a kapcsolódó támogatási szerződést
kösse meg, melynek megtörténtéről a következő ülésen számoljanak be.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke
dr. Szabó József, megyei jegyző
Salgótarján, 2016. augusztus 25.
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