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Előterjesztés Velem községi Önkormányzat Képviselő - testülete
2015. június 24-i ülésének 8. napirendi pontjához
„Esélyteremtési akcióprogram a Kőszegi Járásban” című,
ÁROP-1.A.3-2014-2014-0019 számú projekt keretén belül létrejövő
Kőszegi Járási Felzárkózási Kerekasztalhoz való csatlakozásról
Kőszeg Város és együttműködő települések Önkormányzatának régóta kiemelten fontos célja a helyi
és térségi foglalkoztatási helyzet javítása. E cél megvalósításához széles körű partnerségi kör
szükséges. Ennek megalapozására 2010-ben létrejött a Kőszegi és Felső-Répcementi Kistérség
Foglalkoztatási Paktuma, amely egyedülálló módon két kistérség és a térségbeli városok
együttműködésével indult el. Az önkormányzatokon kívül e Paktumnak tagjai a térségbeli
vállalkozások is. Az együttműködés sikeresen végig vitt egy foglalkoztatói igényekre reagáló komplex
munkaerő-piaci projektet, amely révén hátrányos helyzetű munkanélküliek foglalkoztatása valósult
meg. Mivel a helyi foglalkoztatás bővítése és a vállalkozások fejlesztése továbbra is kiemelt feladat, a
Paktumban megkezdett együttműködést folytatni kell. A hátrányos helyzetű célcsoportok tagjainak
foglalkoztatását elősegítő sikeres térségi program lezárása után, annak eredményeire építve az
„Esélyteremtési akcióprogram a Kőszegi Járásban” című projektben, ami szintén az együttműködés
szellemében indult el, ezt a folyamatot visszük tovább.
A Megállapodás összhangban van a korábbi, a Kőszegi és a Felső-Répcementi kistérségben elkészült
stratégiai tervekkel is.
A Kerekasztalhoz való csatlakozás nem igényel anyagi ráfordítást az önkormányzat részéről.
Költségek szintjén a részt vevő kollégák útiköltségével számolhat az önkormányzat, illetve a projekt
folytatása után esetleg az ülések befogadása merülhet fel igényként.
Az Együttműködési Megállapodás az előterjesztés mellékletét képezi.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az ÁROP-1.A.3 2014 0019 számú pályázati projekt
keretében létrehozandó Kőszegi Járási Felzárkózási Kerekasztalhoz való csatlakozásról a mellékelt
Megállapodás megismerése után csatlakozni szíveskedjék!

Határozati javaslat települési önkormányzatok számára:
Velem községi Önkormányzat megismerve a Kőszegi Járási Felzárkózási Kerekasztal célkitűzéseit,
csatlakozik a „Esélyteremtési akcióprogram a Kőszegi Járásban” című, ÁROP-1.A.3-2014-2014-0019
számú projekt keretén belül létrejövő Kőszegi Járási Felzárkózási Kerekasztalhoz. Az Együttműködési
Megállapodásban foglaltakat elfogadja és felhatalmazza a polgármestert az Együttműködési
Megállapodás aláírására, mely a jegyzőkönyv … számú mellékletét képezi. Egyidejűleg Velem
községi Önkormányzat képviseletére …………………………………….-t delegálja a Kőszegi Járási
Felzárkózási Kerekasztalhoz. Helyettesének …………………………………………-t jelöli ki.
Felelős: Szél Józsefné polgármester
Határidő: azonnal

	
  

	
  

	
  

	
  

