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Tisztelt Közgyőlés!

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a 7/2008. (I.31.) szekszárdi
öh. határozata alapján ellátási szerzıdést kötött az Újra Dolgozni Tolnában Egyesülettel 3
éves idıtartamra. Az egyesület az ellátási szerzıdésben vállalta Szekszárd Megyei Jogú Város
közigazgatási területén az egészségügyi és szociális alapellátások rendszerének kibıvítését:
-

alternatív munkaerı-piaci szolgáltatás nyújtásával,

-

álláskeresık pszicho-szociális gondozásával és érdekképviseletével,

-

munkahelymegtartó szolgáltatások nyújtásával,

-

a munkaerı-piac szereplıinek képzésével, fejlesztésével a város szakképzı
intézményeinek bevonásával.

Az Újra Dolgozni Tolnában Egyesülettel kötött ellátási szerzıdés 2010. december 31-én
lejárt, az Egyesület a mellékelt levelében (1. számú melléklet) beszámol az eddigi
tevékenységérıl, és kéri az ellátási szerzıdés megújítását.
2008-ban az Egyesülettel egy pályázat miatt ellátási szerzıdés megkötésére került sor.
Tekintettel arra azonban, hogy az Egyesület nem önkormányzati feladatot kíván ellátni, ezért
nem ellátási szerzıdés, hanem együttmőködési megállapodás megkötése indokolt. Az
együttmőködési megállapodásban az Egyesület vállalja a fent ismertetett feladatok ellátását,
az önkormányzat pedig – a korábbiakhoz hasonlóan – helyiségeket biztosít az Egyesület
tevékenységéhez a Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek házában. A Polgármesteri
Hivatal elkészítette az együttmőködési megállapodás tervezetét, amely az elıterjesztés
mellékletét képezi. (2. számú melléklet)
Az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület – mint ahogy az a beszámolójából is kiderül –
elsısorban pályázati forrásokból finanszírozza a mőködését. Az Egyesület jelenleg a TÁMOP
1.4.1-11/1

számú

„Közösségi

feladatokhoz

kapcsolódó

munkaerı-piaci

programok

támogatása” címő pályázat benyújtásán dolgozik. A pályázat benyújtásához azonban egy
külön együttmőködési megállapodást kell benyújtaniuk, amelyben az önkormányzat a
pályázat megvalósításához biztosítja a Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek
Házában a helyiségeket. A pályázat benyújtásához szükséges együttmőködési megállapodás
az elıterjesztés mellékletét képezi. (3. számú melléklet)

Kérem a Tisztelt Közgyőlést az elıterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat
támogatására.

Szekszárd, 2012. január 23.

Dr. Haag Éva
alpolgármester

Határozati javaslat

1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az Újra Dolgozni
Tolnában

Egyesülettel

kötendı

……………………………………………..-ig

együttmőködési
meghatározott

idıre

megállapodást
a

határozat

melléklete szerint jóváhagyja.

2.

A Közgyőlés a TÁMOP 1.4.1-11/1 számú „Közösségi feladatokhoz kapcsolódó
munkaerı-piaci programok támogatása” címő pályázat benyújtásához szükséges, a
határozat mellékletét képezı együttmőködési megállapodást jóváhagyja.

3.

A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert az együttmőködési megállapodások
aláírására.

Határidı: 2012. február 2.
Felelıs: Horváth István polgármester

2. számú melléklet
Ikt.szám: ……………………….
EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
(tervezet)
amely létrejött egyrészrıl Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla
király tér 8.) képviseli: Horváth István polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat),
másrészrıl az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület (7100 Szekszárd, Szent István tér 10., adószám:
18865976-1-17) képviseli: Kajsza Péter elnök (a továbbiakban: Egyesület) között alulírott napon és
helyen az alábbi feltételekkel:
1.

Szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy Egyesület vállalja az alábbi feladatok ellátását:
alternatív munkaerı-piaci szolgáltatás (személyre szabott munkaközvetítés és
szaktanácsadás, munkára történı felzárkóztatás – személyiségfejlesztés, álláskeresési
technikák stb. nyújtása,
álláskeresık pszicho-szociális gondozása és érdekképviselete,
munkahelymegtartó szolgáltatások nyújtása,
a munkaerı-piac szereplıinek képzése és fejlesztése.

2.

Egyesület az 1. pontban meghatározott feladatok ellátását Szekszárd Megyei Jogú Város,
valamint Tolna megye egész területén mindenki számára térítésmentesen biztosítja.

3.

Önkormányzat vállalja, hogy az Egyesület tevékenységének ellátásához szükséges
helyiségeket a Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Házában térítésmentesen
biztosítja. Az Egyesület használatába adott helyiségeket a Babits Mihály Mővelıdési Ház és
Mővészetek Háza mindenkori igazgatója határozza meg.

4.

Egyesület vállalja, hogy az elızı évi tevékenységérıl minden évben beszámolót készít az
Önkormányzat Közgyőlése részére.

5.

Szerzıdı felek jelen együttmőködési megállapodást ………………………………………….ig meghatározott idıtartamra kötik meg.

6.

Jelen együttmőködési megállapodást Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a …../2012. (II.2.) szekszárdi öh. határozatával hagyta jóvá.

Szerzıdı felek jelen együttmőködési megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezıt,
jóváhagyólag írták alá.
Szekszárd, 2012. február 2.

Horváth István
Polgármester
Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Kajsza Péter
Elnök
Újra Dolgozni Tolnában Egyesület

3. számú melléklet

EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Amely létrejött egyrészrıl a Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata (továbbiakban együttmőködı partner ) másrészrıl az
Újra Dolgozni Tolnában Egyesület (továbbiakban pályázó) között a mai
napon és az alábbiak szerint:

1. A felek rögzítik, hogy jelen együttmőködési megállapodás
aláírásával megállapodnak abban, hogy a TÁMOP 1.4.1-11/1
„Közösségi feladatokhoz kapcsolódó munkaerı-piaci programok
támogatása” címő pályázat nyertese (jelen szerzıdésben: pályázó)
a partner számára tájékoztatást nyújt az általa megvalósítandó
program részleteirıl, a program által kínált szolgáltatásokról, illetve
a partner bevonhatóságának körülményeirıl és részleteirıl.

2. Az együttmőködés tagjai a megvalósítandó cél érdekében a
következı feladatokat vállalják:

A pályázó projektben vállalt konkrét feladatai:
A pályázó vállalja, hogy a továbbiakban is eleget tesz az
együttmőködési megállapodásban vállalt feladatainak, a „Forduló”
projektbe elsısorban a Szekszárdon (és a környezı településeken)
élı, fıként hátrányos helyzető álláskeresıket von be és számukra
munkaerı piaci reintegrációban nyújt segítséget fejlesztéssel,
képzésbe vonással, munkavállalásra való felkészítéssel és az
elhelyezkedés segítésével.
A képzést is magába foglaló projekt során a gyakorlatszerzés ideje
alatt ügyfeleink tevékenysége is hozzájárul a közösséget szolgáló
feladatok ellátásához ( pl. óvodai terítık, bábok varrásával és az
önkormányzat és intézményeinél felhalmozódott elavult, hibás
informatikai és audiovizuális eszközök elszállításával és bontásával).

A partner által vállalt konkrét feladatok:
A partner vállalja, hogy a projekt idıtartama alatt továbbra is helyet
biztosít a pályázó szervezetnek az együttmőködési megállapodásban
foglaltak szerint.

3. Jelen együttmőködési megállapodást Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Közgyőlése a ……/2012. (II.2.) szekszárdi öh.
határozata hagyta jóvá.
A felek a fenti megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezıt
elolvasás után aláírták.

Kelt:
Szekszárd, 2012-02-02

……….............................
partner képviselıje

………….……………………….
pályázó képviselıje

