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foglalkoztatási

Tisztelt Képviselő-testület!
A tavalyi év decemberében elbírálásra került a TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási
együttműködések elnevezésű pályázatunk, melyet Tamási Város Önkormányzatával
közösen nyújtottunk be. További konzorciumi partnerek a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat, valamint a Tolna Megyei Kormányhivatal. A konzorcium vezetője
Tamási Város Önkormányzata, mely december 23-án aláírta a támogatási szerződést,
mellyel a projekt hatályba lépett. Az elnyert támogatás mértéke 250 millió Ft, melyből
önkormányzatunkra eső rész 21.453.020 Ft, az összeg előlegként december 30-án
átutalásra került részünkre.
A projekt célja, hogy a helyi szinten létrejövő foglalkoztatási partnerségek
hozzájussanak azon forrásokhoz, melyek segítségével képzési és foglalkoztatási
programjaikat megvalósítsák. Dombóvár Város Önkormányzata az alábbi feladatok
ellátását vállalta a projekt keretében:
-

-

foglalkoztatási stratégia, akcióterv, ágazati trendeket figyelő elemző,
előrejelző
rendszer
(gyorsjelentések
készítése),
munkaprogram,
projekttervek kidolgozása
honlap kialakítása
marketing tevékenység
projektmenedzsment feladatok ellátása
tudatos térségi és helyi termék fogyasztás és vásárlás ösztönzése
(ismeretterjesztő fórumok szervezése a helyi gazdaság vonatkozásában)
gazdasági- és foglalkoztatási fókuszú vállalkozói fórumok, rendezvények
szervezése

Mindaddig, míg a fenti dokumentumok elkészítése nem történik meg, a képzések nem
indíthatók el, ugyanis a helyi vállalkozók és a programba bevonandó célcsoport
igényei határozzák meg az indítandó képzéseket.
A projektkezdés hivatalos időpontja 2017. március 1., ezért minél sürgetőbb a fenti
stratégiai dokumentumok elkészítésének beszerzési eljárás indítása, valamint a
projektmenedzsment szervezet kiválasztása, mely utóbbi in-house beszerzéssel
történik. A beszerzési eljárások során minden konzorciumi partner esetében a saját
beszerzési szabályzata az irányadó, aszerint szükséges az eljárások lebonyolítása.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet támogassa a határozati javaslat elfogadását!

Határozati javaslat
beszerzési eljárás indítása a TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések
tárgyú projekttel kapcsolatban Dombóvár Város Önkormányzatát érintő
feladatok vonatkozásában
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-5.1.2-15 Helyi
foglalkoztatási együttműködések tárgyú projekt esetében támogatja, hogy a
pályázatban az önkormányzat által ellátandó feladatok tekintetében Dombóvár
Város Önkormányzatának beszerzési szabályzata alapján az alábbi feladatok
tekintetében megtörténjen a beszerzési eljárás elindítása:
- foglalkoztatási stratégia, akcióterv, ágazati trendeket figyelő elemző,
előrejelző rendszer (gyorsjelentések készítése), munkaprogram,
projekttervek kidolgozása,
- honlap kialakítása,
- marketing tevékenység,
- projektmenedzsment feladatok ellátása.
2. A Képviselő-testület támogatja, hogy a projektmenedzsment szervezet kiválasztása
in-house beszerzéssel történjen.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a beszerzési eljárás
megindítására, illetve az eljárásban közreműködő bíráló bizottság személyi
összetételének meghatározására.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a projekt megvalósításához
szükséges további intézkedések, jognyilatkozatok és kötelezettségvállalások
megtételére, szerződések megkötésére.
Határidő: 2017. január 30. – beszerzési eljárás megindítására
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