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Emlékeztető 

A TOP-5.1.2-15-FE1-2016-00006 „Helyi foglalkoztatási együttműködések Bicske 

járásban” projekt keretében megrendezésre kerülő Bicske Járási 

Foglalkoztatási- és Gazdaságfejlesztési fórum ülése. 

 

Időpont: 2017. augusztus 02. 10.00 órától 

 

Helyszín: Bicskei Polgármesteri Hivatal, 2060 Bicske, Hősök tere 4. 

 

Résztvevők: jelenléti ív szerint 

 

Napirendi pontok 

1. Köszöntő és beszámoló az eddig elvégzett feladatokról 

2. Együttműködési megállapodás elfogadása és aláírása 

3. Fórum és az ICS ügyrendjének megvitatása, elfogadása 

4. Stratégia és akcióterv bemutatása, elfogadása  

5. Fórum munkatervének ismertetése és elfogadása  

6. Tájékoztató a következő időszak feladatairól 

7. Kötetlen beszélgetés 

 

Köszöntőt mondott Kuhárszky Éva paktumkoordinátor, aki köszöntötte a megjelenteket, röviden 

ismertette a Fórum célját, és napirendjét, megállapította, hogy az ülésen megjelent 13 fő tag, ezzel az 

ülés határozatképes. A Fórum Janek Rékát javasolta emlékeztető hitelesítőnek és a jegyzőkönyv 

elkészítésére Kuhárszky Éva paktumkoordinátort kérte fel. 

 

Az ülés napirendjét és a hitelesítő személyét a jelenlévők egyhangú szavazással megerősítették. 

 

A napirendek megtárgyalása és döntések 

 

A résztvevők megismerték az Együttműködési Megállapodást. A kiküldött előterjesztéshez kiegészítés 

nem érkezett.  

1/2017/08/02 sz. határozat 

A Fórum 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az Együttműködési Megállapodást. 

 

A résztvevők megismerték a Fórum és az ICS ügyrendjét. A kiküldött előterjesztéshez kiegészítés nem 

érkezett.  

2/2017/08/02  sz. határozat 

A Fórum 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Fórum és az Irányító 

Csoport ügyrendjét. 
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A Bicskei Járás Foglalkoztatási Stratégiája 2017-2020 tervezetét az ECHO Innovációs Műhely 

közhasznú Egyesület részéről Ruff Tamás mutatta be. Jelenlévők megállapodtak abban, hogy a 

stratégia első olvasata kerül elfogadásra, mely rugalmas, és a javaslatok folyamatosan beépülésre 

kerülnek, az írásban beérkezett módosítási javaslatok beépítésre kerülnek.  

3/2017/08/02  sz. határozat 

A Fórum 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Bicske Járási Foglalkoztatási- és 

Gazdaságfejlesztési Stratégiát. 

 

A résztvevők megismerték a Fórum és az ICS 2017. évi munkatervét. A kiküldött előterjesztéshez 

kiegészítés nem érkezett.  

4/2017/08/02  sz. határozat 

A Fórum 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Fórum és az Irányító Csoport 2017. évi 

munkatervét. 

 

Óbarok Község Önkormányzata kérvényezte felvételét fórumtagságra. A Fórum 13 igen szavazattal, 

egyhangúlag elfogadta a tagsági kérelmet. 

 

 

Az elkövetkező időszak lépései 

A Fejér Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály munkaerőpiaci 

szakügyintézője dr. Gayorné Molnár Ágnes tájékoztatója a projektekről. 

A Fórum által elfogadott stratégia és a projektfejlesztés zárását jelentő szerződésmódosítási kérelem 

beadása 2017. augusztusában megtörténik. 

 

IH által elfogadott stratégia és szerződésmódosítás után megkezdhető a támogatások biztosítása 

(képzés, támogatott foglalkoztatás, szolgáltatások). 

 

A projekt végéig (2019.09.30) tervezetten 120 fő kerül bevonásra, ebből legalább 40 fő támogatott 

foglalkoztatása valósulhat meg, 31 főnek tudunk képzést biztosítani és mindenki számára lehetőség 

lesz munkaerőpiaci szolgáltatás igénybevételére. 

 

Következő ülésig a paktumiroda és a Kormányhivatal az előkészítő feladatokat végzi. 

Az Irányító Csoport előkészíti a Kulcs projektekhez tartozó munkatervet és munkacsoportot szervez, 

amelynek a feladata, hogy a Fórum tagjainak részvételével közösen kerüljön kidolgozásra az a 3 éves 

operatív terv, amely jelen stratégia megvalósulását segíti. 

 

Jelenleg Bicskén már elérhető a TOP-5.1.1 Megyei projekt.  

 

Igénybe vehető támogatások: 

• képzés 

• támogatott foglalkoztatás (8+4 100%-tól 4+2 70%-ig) 

• munkaerőpiaci szolgáltatások (mentorálás, csoportos motivációs 

tréning stb). 
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2020. december 31-ig legalább 132 fő kerül bevonásra Bicske járásból, ebből legalább 69 fő támogatott 

foglalkoztatása valósulhat meg, 30 főnek tudunk képzést biztosítani és mindenki számára lehetőség 

lesz munkaerőpiaci szolgáltatás igénybevételére. 

 

A belépési pont a Foglalkoztatási Osztály 

 

Képzéseket mindkét projekt esetén helyben is biztosítani szeretnék, így a leghátrányosabb célcsoport 

számára, mintegy indító képzésként alapkompetencia fejlesztést fognak tudni nyújtani. 

 

A rendezvény lezárására került. 

 

 

Készítette: Kuhárszky Éva 

 

 

Hitelesítő: Janek Réka 

 


