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ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzata 2022. október 4. napján tartandó 

rendkívüli képviselő-testületi ülésére 

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés átalános célú villamos energia közbeszerzési eljárás 

lezárásáról 

  

ELŐTERJESZTŐ: Dr. Markovics Boglárka, jegyző 

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka, jegyző és Csillag Dániel, műszaki 

munkatárs 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

I. TÉNYEK 

 

Harkány Város Önkormányzata legutóbb idén nyáron hozott határozatot arról, hogy az év 

végével lejáró általános és közvilágítási célú villamos energia szerződését egy közbeszerzési 

csoporthoz csatlakozva kívánja megújítani. A tárgyban meghozott határozat a következő volt: 

 
124/2022.(VI.27.) sz. Önkormányzati hat.: 

  

Ismételt döntés csoportos villamos energia közbeszerzés 

tárgyában 

 

1.) Harkány Város Önkormányzatának képviselő-testülete az 

„Ismételt döntés csoportos villamos energia 

közbeszerzése tárgyában” című előterjesztést 

megtárgyalta és a korábban e tárgyban elfogadott, 

48/2022.(II.18.) számú határozatát visszavonja. A 

jelenleg ismert kormányzati döntés alapján úgy határoz, 

hogy az InFend Energy Kft. által szervezett - 

önkormányzati konzorciumi - villamos energia 

közbeszerzési csoporthoz való csatlakozást támogatja.  

2.) A képviselő-testület az InFend Energy Kft.-vel kötendő, 

közös ajánlatkérésre vonatkozó konzorciumi 

megállapodást az előterjesztéshez csatolt tartalommal 

elfogadja, melynek tartalma szerint az önkormányzat 

2023. január - december 31-ig tartó időszak között havi 

55.000,-Ft + ÁFA összegű megbízási díjat fizet az eljárás 

lebonyolításáért valamint a kötelezően előírt 

energiahatékonysági feladatok elvégzéséért. 

3.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

konzorciumi megállapodás valamint az egyéb szükséges 

dokumentumok aláírására. 

 

 

Határidő: 2022.07.01. 

Felelős: Jegyző, Csillag Dániel, köztisztviselő 
 

 



A döntésnek megfelelően az általános célú villamos energia beszerzésére vonatkozó eljárás 

indult meg hamarabb, az eljárás ajánlattételi határideje 2022.10.03. napja 14.00 óra. Az eljárás 

Pilis Város Önkormányzat vezetésével indult a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 

felületén az intézményi villamos energia csoportos közbeszerzési eljárás tárgyában, 50 db 

Ajánlatkérő részvételével. Összesen 19.811.270 kWh éves fogyasztási mennyiség került 

versenyeztetésre, opciós mennyiséggel együtt 25.754.673 kWh a 2023.01.01-2023.12.31-ig 

terjedő időszakra vonatkozóan.  

 

Az ajánlattételi határidő után megtörténik az ajánlatok bontása és kiértékelése, ezt követően az 

eljárást lebonyolító InFend Energy Kft. tájékoztatást ad a beérkezett árakkal, és a további 

teendőkkel kapcsolatosan. 

 

Emlékeztetőül: utoljára 2020-ban vett részt az önkormányzat csoportos közbeszerzési 

eljárásban - mind a közvilágításra, mind az általános célú villamos energiára vonatkozóan a 

2021 és 2022-es tárgyévekre. Az akkori eljárás során a legkedvezőbb ajánlatot az MVM 

Partner Zrt. adta. (Általános célú villamos energiára: 23,90 Ft/kWh míg közvilágítási célúra 

17,49 kWh/h egységár mellett.) Ezek, az MVM Partner ZRt.-vel kötött szerződések 2022. 

december 31-én lejárnak.  

 

 

Az InFend pénteki tájékoztatása a következő volt: 

 

 „…a mai napi tőzsdei árak mellett jelenleg ideális az érvényes KEF plafonár, így nincs 

akadályozó tényező a hétfői ajánlattétel előtt. 14 órát követően azonnal bontásra kerülnek majd 

az ajánlatok, és elkészül az eljárás bontási jegyzőkönyve. Az eljárás indítása előtt aláírt 

fedezetigazolásokon amennyiben emelni szükséges a nyertes ár függvényében, hétfőn (10.03.) 

késő délután küldeni fogjuk önöknek a nyertes ajánlathoz képest megemelt fedezetet. Szeretnénk 

előre is együttműködésüket kérni, mert ahhoz, hogy az eljárás sikeresen lezárható legyen, 

akinek szükséges lesz fedezetet emelni, ott legkésőbb 10.04. kedd estig elektronikusan be kell, 

hogy érkezzen hozzánk az aláírt megemelt fedezetigazolás.  

Ellenkező esetben a nyertes kereskedő nem tudja tartani az árat, és eredménytelen az eljárás. 

A szűk határidő oka sajnos a hónapok óta ingadozó energiapiaci árak miatt van, az 

energiakereskedők sem tudnak jelenleg hosszabb határidőkkel dolgozni, kérjük szíves 

megértésüket! 

2022.10.04-én hétfőn délután tájékoztatjuk önöket írásban a villamos energia intézményi 

közbeszerzési eljárás eredményéről, és a további teendőkről!” 

 

A megajánlott árszintek jelen piaci körülmények között a plafonár környékére voltak 

várhatók, ami 2022.09.30-án nettó 289,6 Ft/kWh volt. Ezt az értéket összevetve a jelenleg 

általunk fizetett villamos energia egységárral, látható, hogy a különbség több, mint 10-

szeres.  

 

Végül a megajánlott legkedvezőbb ár 268,870,-Ft/kWh lett, amely ajánlatot az MVM Next 

Energiakereskedelmi Zrt. adta, ami több, mint 11-szerese a jelenleg fizetett nettó díjnak. 

 

Mivel a fizetendő számlák egy része rendszerhasználati díj és teljesítménydíj, a 

kifizetendő összegek csak a felhasznált fogyasztás mértékéhez igazodóan 

hatványozódnak. A rendszerhasználati díjak és teljesítménydíjak tekintetében ilyen 

mértékű emelkedést egyelőre nem prognosztizálunk, ill. erre vonatkozóan nincs adatunk, 



így a tényleges önkormányzati költségnövekmény nominális mértékét csak becsülni 

tudjuk.  

 

Ezek alapján az Önkormányzat az előző két évben éves szinten nagyságrendileg 365.000 kWh 

mennyiségű áramot vásárolt a közvilágítási célú igénybevétel nélkül. Ez az jelenti, hogy a régi 

árakon korábban kifizetett éves nettó 8,7 millió Ft áramdíj az új árakkal számolva nettó 98 

millió Ft összegre nő. Ehhez kell még hozzáadni a mindenkori RHD és teljesítménydíjak, 

valamint az ÁFA összegét. Úgy becsüljük, hogy ez a jövő évben kb. bruttó 110 millió Ft 

többletköltséget fog eredményezni a költségvetésben ezen a jogcímen.  

 

II. A MEGHOZANDÓ DÖNTÉS ÉS ANNAK KERETEI 

 

A fentiek alapján a közbeszerzési eljárásban megadott ár szerint fizetendő összegek a 2023. 

évben – jelenlegi ismereteink szerint – többszörösen meghaladják Harkány Város 

Önkormányzat várható évi villamos energia célú, szokásos költségvetési mozgásterét, ennek 

nagyságrendjére vonatkozóan azonban jelenleg csak a fenti becslések állnak rendelkezésre. 

Jelen tudásunk szerint elképzelhető, hogy ezen összeg - mindenfajta takarékossági intézkedés 

ellenére is - csak külső, Kormányzati segítséggel teremthető elő a következő évben.  

 

A jelenlegi helyzetben két lehetőség áll a T. Képviselő-testület előtt. 

 

a.) A közbeszerzési eljárásban kapott ár elfogadása, nyilatkozat a szükséges pótfedezet 

rendelkezésre bocsátásáról. 

b.) A közbeszerzési eljárásban kapott ár ismeretében nyilatkozat pótfedezet hiányáról, 

ezzel a közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárul. 

 

 

A két döntés jogi következményei az alábbiak 

 

 

A KAPOTT ÁR ELFOGADÁSA A KAPOTT ÁR ELUTASÍTÁSA 

2023.01.01-2023.12.31-ig tartó időszakra 

biztosított az önkormányzat és az általa 

fenntartott intézmények és közszolgáltatások 

villamos energia igénye. 

Új közbeszerzési eljárás lebonyolítására 

várhatóan nincs elég idő, egyetemes 

szolgáltatásra az önkormányzat a Kormány 

döntése értelmében nem jogosult, a még élő 

végső menedékes szerződések és a hatályos 

szerződés is 2022.12.31-én lejár, az 

önkormányzat szerződés nélküli vételezővé 

válik. 

A megajánlott árhoz szükséges pótfedezet 

összegére kötelezettséget kell vállalni a 2023. 

évi költségvetés terhére. 

A pótfedezetre nem kell kötelezettséget 

vállalni, az eljárás eredménytelen lesz az 

összes többi, azaz 49 további önkormányzat 

vonatkozásában is. 

 Az önkormányzat nagy valószínűséggel 

szerződés nélküli energia vételezővé válik. 

Szerződés nélküli energia vételezés esetén a 

szolgáltatást általában 3 hónapon belül 

leállítják, amellyel az a helyzet állna elő, 

hogy az összes harkányi intézmény és 

önkormányzati felhasználási hely számára 



megszűnik az áramszolgáltatás. Ezen felül a 

szolgáltató a szerződés nélküli időszakra a 

tárgyhónapra vonatkozó aktuális átlagos 

piaci ár +10 %-al növelt összegét számlázná 

ki. 

A képviselő-testületnek a pótfedezet 2023. 

évi biztosításával egyidejűleg felhatalmazást 

kell adnia a Polgármesternek, mint 

kötelezettségvállalónak és a Hivatal 

pénzügyi osztályvezetőjének, mint pénzügyi 

ellenjegyzőnek, hogy mindezek ismeretében 

a pillanatnyi fedezeti összeg ismerete nélkül 

vagy rendelkezésre állásának hiányában is 

aláírhassák a megkötendő szerződést és a 

szükséges dokumentumokat. 

Az önkormányzat által ellátott számos 

kötelező önkormányzati feladat, úgy mint 

bölcsődei és óvodai feladatellátás, 

egészségügyi alapellátás, hivatali 

feladatellátás stb. biztosítása a 2023. évben 

veszélybe kerül.  

 

 

A rendkívüli képviselő-testületi ülés keretében javaslom, hogy telefonon lépjünk kapcsolatba 

az InFend Energy Kft. illetékes munkatársával, aki tájékoztatást tud nyújtani a jelenlegi 

energiapiaci témában.  

 

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, az 

abban foglaltakat fontolja meg és az alábbi határozati javaslatok valamelyikét fogadja el! 

 

  

 

Határozati javaslat A.  

Döntés átalános célú villamos energia közbeszerzési eljárás lezárásáról 

 

Harkány Város Önkormányzatának képviselő-testülete az „Döntés általános célú villamos 

energia közbeszerzési eljárás lezárásáról” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

A képviselő-testület a tárgyban Pilis Város Önkormányzata konzorciumvezető és további 49 

önkormányzat részvételével lefolytatott közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő, MVM 

Next Energiakereskedelmi Zrt. által adott 268,870 Ft/kWh összegű ajánlatot elfogadja. A 

megajánlott árhoz szükséges pótfedezetet (megemelt fedezetet) Harkány Város Önkormányzat 

2023. évi költségvetése terhére biztosítja, a megemelt fedezetre vonatkozó nyilatkozat 

(fedezetigazolás) aláírására felhatalmazást ad.  

 

A képviselő-testület a pótfedezet 2023. évi biztosításával egyidejűleg vállalja jelen döntésének 

következményeit, és kifejezett felhatalmazást és utasítást ad a Polgármesternek, mint 

kötelezettségvállalónak és a Hivatal pénzügyi osztályvezetőjének, mint pénzügyi 

ellenjegyzőnek, hogy a 2023. évi költségvetésben e célra rendelkezésre álló fedezeti összeg 

ismerete nélkül vagy rendelkezésre állásának hiányában is aláírják a közbeszerzési eljárás 

eredményeképpen megkötendő szerződést és a szükséges dokumentumokat. 

 

A képviselő-testület jelen döntését a tárgyi előterjesztésben szereplő tények, adatok és 

lehetséges következmények teljes tudatában hozta meg.  

 

  



Határidő: azonnal 

Felelős: Jegyző, Csillag Dániel, köztisztviselő 
 
 
 

Határozati javaslat B.  

Döntés átalános célú villamos energia közbeszerzési eljárás lezárásáról 

 

Harkány Város Önkormányzatának képviselő-testülete az „Döntés általános célú villamos 

energia közbeszerzési eljárás lezárásáról” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

A képviselő-testület a tárgyban Pilis Város Önkormányzata konzorciumvezető és további 49 

önkormányzat részvételével lefolytatott közbeszerzési eljárásban a legkedvezőbb ajánlatot adó 

ajánlattevő (MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.) által adott 268,870 Ft/kWh összegű 

ajánlatot nem fogadja el, tekintettel arra, hogy a megajánlott árhoz szükséges pótfedezetet 

(megemelt fedezetet) Harkány Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére nem tudja 

biztosítani. 

 

A képviselő-testület ezzel tudomásul veszi, hogy  

- a tárgyi közbeszerzési eljárás ezzel teljes egészében eredménytelen lesz; 

- a tárgyban új közbeszerzési eljárás lebonyolítására várhatóan nincs elég idő, egyetemes 

szolgáltatásra az önkormányzat a Kormány döntése értelmében nem jogosult, a még élő 

végső menedékes szerződések és a hatályos szerződés is 2022.12.31-én lejár, ezt 

követően az önkormányzat szerződés nélküli vételezővé válik; 

- szerződés nélküli energia vételezés esetén a szolgáltatást általában 3 hónapon belül 

leállítják, amellyel az a helyzet állna elő, az összes harkányi intézmény és 

önkormányzati felhasználási hely számára megszűnik az áramszolgáltatás. Ezen felül a 

szolgáltató a szerződés nélküli időszakra a tárgyhónapra vonatkozó aktuális átlagos 

piaci ár +10 %-al növelt összegét számlázná ki; 

- számos kötelező önkormányzati feladat, úgy mint bölcsődei és óvodai feladatellátás, 

egészségügyi alapellátás, hivatali feladatellátás stb. biztosítása a 2023. évben veszélybe 

kerül.  

 

A képviselő-testület jelen döntését a tárgyi előterjesztésben szereplő tények, adatok és 

lehetséges következmények teljes tudatában hozta meg.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Jegyző, Csillag Dániel, köztisztviselő 

 



Baranya segít -  együttműködés a foglalkoztatás fejlesztéséért - Paktum Szervezet

Tárgy: Baranya segít-együttműködés a foglalkoztatás fejlesztéséért - Paktum Szervezet 
Feladó: Piacsek László <piacsek.laszlo@pbkik.hu>
Dátum: 2022. 09. 28.15:02
Címzett: titkárság <titkarsag@harkany.hu>

Tisztelt Baksai Endre Tamás Polgármester Úr!

Kamaránk együttműködik a Baranya Megyei önkormányzattal és az MSB Zrt-vel a „Baranya 
segít -  együttműködés a foglalkoztatás fejlesztéséért" projekt megvalósításában.

A projekt első mérföldköveként Paktum Szervezetet kell létrehozni, megalakítani, melybe 
szeretettel hívjuk és várjuk Önt!

Mellékelten megküldöm Önnek a projekthez kapcsolódó információkat is tartalmazó alábbi 
dokumentumokat:

• Csatlakozási szándéknyilatkozat
• Együttműködési megállapodás

Kérem, hogy a Csatlakozási szándéknyilatkozatot, annak átolvasását követően aláírásával 
és pecsétjével ellátva hitelesíteni szíveskedjen.

Az aláírt dokumentumért egy önnek alkalmas időpontban szívesen elmegyek, vagy, kérem 
hozza magával az Együttműködési megállapodás (egyben Paktum Szervezeti alakuló ülés) 
ünnepélyes keretek közötti aláírására, melyre október 11-én, 10.00 órakor kerül sora Baranya 
Megyei Önkormányzatnál, melyre hivatalos meghívó is fog érkezni.

Együttműködését, segítségét tisztelettel köszönöm!

Kérdései, észrevételei kapcsán állok szíves rendelkezésére!

Üdvözlettel:

Piacsek László Zoltán
Humánerőforrás fejlesztési projektiroda vezető
Stratégiai koordinátor
Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

H-7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. 
Mobil /  Mobile: +36 20 264 6668 
Telefon / Phone: +36 72 507 141 
E-mail: piacsek.laszlo@obkik.hu 
Internet: pbkik.hu

A jelen a jövőd
facebook .com/a jelenajovod

Pályaválasztás Baranya
www.palvavalasztasbaranva.hu

A hiánypótló gazdasági honlap
www.pecseconomy.eu

Ez az e-mail bizalmas információkat tartalmazhat. Ezen információk engedély nélküli másolása, valamint Illetéktelen továbbítása tilos. Amennyiben ezt az 
e-mailt tévedésb?l kapta, kérjük, tájékoztassa a feladót és törölje ezt az e-mailt.

This message may contain confidenlal Information. The unauthorised copying and forwarding of these informáljon is strictly forbidden. If you are nőt the 
intended recipient, please inform the sender and delete this message.
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Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködésben való részvételről

Alulírott Baksai Endre Tamás, mint a Harkány Város Önkormányzata (7815 Harkány, Petőfi 
Sándor utca 2-4.) képviselője nyilatkozom, hogy szervezetünk aktív szerepet vállal a Baranya Megyei 
Önkormányzat, a Baranya Megyei Kormányhivatal és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 
által a TOP_Plusz-3.1.1-2I Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések felhívásra 
benyújtott, TOP_PLUSZ-3.1.1 -21-BA1-2022-00001 azonosítószámú, ,Jiaranya segít -
együttműködés a foglalkoztatás fejlesztéséért” című együttműködésben, melyben az alábbi 
szerep(ek)et/tevékenység(ek)et vállalja:

• Foglalkoztatási- gazdaságfejlesztési együttműködés (partnerség) tagja,
• a Paktum Szervezeti tagokkal történő szinergia kialakítása,
• részvétel a gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési együttműködés megvalósításában,
■ együttműködés a települési és térségi sajátosságoknak megfelelően a helyi termék- vagy 

szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységek megvalósításában:
o helyi termelők informálása a partnerség tevékenységéről, lehetőségekről,

.  együttműködés befektetés-ösztönzési tevékenységek ellátásában: a települési gazdaságfejlesztési 
területekhez és gazdaságfejlesztési elképzelésekhez kapcsolódóan információk megosztása a Paktum 
Irodával, valamint a Harkányi Ipari Park és egyéb iparterületek vonatkozásában a helyi vállalkozások 
informálása a partnerség tevékenységéről, lehetőségekről, helyi vállalkozások esetleges igényeinek 
továbbítása a partnerség részére,

• részvétel a célcsoport személyek elérése, tájékoztatása és bevonása terén.

Egyetértek azzal, hogy a fent megnevezett együttműködéshez további szervezetek csatlakozhatnak, 
valamint a támogatott projekt keretében létrejött együttműködés profilját bemutató dokumentum 
nyilvános.

Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a fentebb hivatkozott projekt tartalmát és céljait 
megismertem, azzal egyetértek.

Kelt: Pécs, 2022. október

Baksai Endre Tamás 
Polgármester
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Foglalkoztatási - gazdaságfejlesztési együttműködés (Partnerség)
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Bevezetés

Az aláíró felek fontos feladatnak tartják Baranya megye társadalmi gazdasági fejlődésének támogatását, 
a foglalkoztatás helyzetének javítását a humánerőforrás fejlesztésével, a vállalkozásokkal való 
intenzívebb kapcsolat kiépítésével, valamint a munkavállalók elhelyezkedésének segítésével és 
befektetésösztönzéssel.

Ennek érdekében a Baranya Megyei Önkormányzat, a Baranya Megyei Kormányhivatal, és a Baranya 
Megyei Önkormányzati Hivatal konzorciuma a „Foglalkoztatási Szövetkezés Baranya felzárkózásáért 
2020” c. TOP-5.1.1-15-BA1-2016-00001 kódszámú projekt folytatásaként a „Baranya segít -  
együttműködés a foglalkoztatás fejlesztéséért” című, TOP_PLUSZ-3.1.1-21-BA1-2022-00001 
azonosítószámú támogatási kérelem keretében Foglalkoztatási - gazdaságfejlesztési együttműködés 
(partnerség) megalakítását kezdeményezi.

A Foglalkoztatási - gazdaságfejlesztési együttműködés (Partnerség) a munkaerő-piaci szereplők 
Együttműködési Megállapodásban rögzített összefogása azzal a céllal, hogy:
■ megismerek a megye foglalkoztatási nehézségeinek és munkanélküliségének okait,
• hozzájáruljanak foglalkoztatást elősegítő programok megvalósításához,
• hozzájáruljanak a befektetésösztönzési programok megvalósításához,
• hozzájáruljanak a megyei szereplők gazdasági és humánerőforrás fejlesztési elképzeléseinek és 

céljainak összehangolásához, a munkaerőhiány kezeléséhez, a munkaerő-tartalék mozgósításához, 
valamint

• a foglalkoztatási célok eredményes megvalósítása érdekében a pénzügyi források 
összehangolásához.

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST ALÁÍRÓK FELELŐSSÉGET ÉREZNEK 
BARANYA MEGYE FOGLALKOZTATÁSI HELYZETÉÉRT ÉS KÉSZEK 
LEHETŐSÉGEIKET A MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI CÉLJAINAK 
SZOLGÁLATÁBA ÁLLÍTANI.

A Foglalkoztatási - gazdaságfejlesztést együttműködés (Partnerség) célkitűzései

A partnerség célkitűzései kapcsolódnak az országos és megyei foglalkoztatáspolitikai célokhoz és a
térség gazdaságfejlesztési elképzeléseihez:
• a partnerségben részt vevő szervezetek kapacitás-, illetve kompetencia- és szolgáltatásfejlesztése a 

közvetett célcsoport munkaerő-piaci esélyeinek javítása érdekében;
• a projektben részt vevő munkáltatók felkészítése a hátrányos helyzetű munkavállalók fogadására, a 

projekt keretében munkába állók sikeres beilleszkedése érdekében;
• a térségi szereplők közötti információáramlás és véleménycsere ösztönzése, a térségi szereplők 

közötti kezdeményezések összehangolása, partnerségek erősítése, problémák felvetése, megoldások 
kidolgozása a szakképzés, felnőttképzés, foglalkoztatás területén;

• a vállalkozások munkaerő igényeinek felmérésére alapozva megvalósuló szakképzett munkaerő
hiány enyhítése a megyében (elsősorban a kiemelt megyei gazdasági ágazatokban: turizmus, 
vendéglátás, építőipar, gépipar, textilipar, mezőgazdasági termékfeldolgozás) a várható 
foglalkoztatási-, munkaerőigények előrejelzése;

• részletes foglalkoztatási stratégia és akciótervek kidolgozása;
• a program céljainak, tevékenységeinek, tapasztalatainak minél szélesebb körben történő 

megismertetése;
• a szociális gazdaság fejlesztésének támogatása, termék- és szolgáltatásfejlesztés segítése, piacra jutás 

segítése, for-profit, közszféra, szociális vállalkozások közti partnerségek fejlesztése;
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• megyei befektetésösztönzési program megvalósításának segítése,
• foglalkoztatási célú kormányzati intézkedések megvalósulásának segítése, fejlesztési forrás 

koordináció (EFOP_PLUSZ, GINOP_PLUSZ, TOP_PLUSZ),
• olyan többcsatornás finanszírozási modell megteremtése, amely törekszik minél nagyobb mértékű 

külső pályázati (hazai és európai uniós) és befektetői forrás megszerzésére, összehangolja és egyesíti 
a foglalkoztatáspolitikai célra rendelkezésre álló önkormányzati, vállalkozói és egyéb helyi 
forrásokat.

A Foglalkoztatást - gazdaságfejlesztési együttműködés (Partnerség) célcsoportjai

• Közvetlen célcsoport:
-  50 év felettiek: a programba lépés időpontjában az 50. életévüket betöltött nyilvántartott 

álláskeresők.
~ GYED-ről, GYES-rőI visszatérők: GYED-röl (gyermekgondozási díj), GYESE-ről 

(gyermekgondozást segítő ellátás), GYET-ről (gyermeknevelési támogatás), illetve a 
csecsemögondozási díjról, gyermekek otthongondozási díjáról, vagy ápolási díjról visszatérők 
(akik a programba való belépést megelőző 12 hónapon belül a fenti juttatások valamelyikében 
részesültek vagy jelenleg is részesülnek), vagy egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek.

-  Inaktívak: azok a személyek, akinek álláskereső nyilvántartásba vétele célzottan a 
munkaeröpiaci programban való részvételének érdekében történt meg és a megelőző időszakra 
inaktívnak vallja magát a következők szerint: nem dolgozott, nem keresett munkát és/vagy nem 
tudott munkába állni.

A megyei munkaerőpiaci programba bevonandó célcsoport a megyei, helyi igények és szükségletek 
alapján került meghatározásra, figyelembe véve többek között a hátrányos helyzet státuszt, területi, 
ágazati szempontokat. Az meghatározott megyei célcsoportok a Felhívás útmutatása alapján 2 évente 
(2023, 2025,2027) felülvizsgálatára kerülnek.

• Közvetett célcsoport: azon személyek és szervezetek köre, akik nem a támogatás eredményeinek 
közvetlen használói, de összetett mechanizmusokon keresztül a támogatási kérelem eredményei és 
hatásai helyzetüket befolyásolják.

A Foglalkoztatási - gazdaságfejlesztési együttműködés (Partnerség) szerkezete

A Foglalkoztatási - gazdaságfejlesztési együttműködés megvalósítása és fenntartása során a 
Foglalkoztatási - gazdaságfejlesztési együttműködés (Partnerség), Irányító Csoport (partnerséget 
reprezentáló szükebb testület), Menedzsment szervezet, Paktum Iroda, stratégiai partnerek és 
munkacsoportok felállítása, működtetése történik.

A Partnerséghez csatlakozás feltétele, hogy a tagok Csatlakozási Szándéknyilatkozat aláírásával 
kinyilvánítják, hogy jelen Együttműködési Megállapodásban foglaltakkal egyetértenek. Az 
Együttműködési Megállapodás elválaszthatatlan részét képezik azon tagok Csatlakozási 
szándéknyilatkozatai (1. melléklet), akik a dokumentum tartalmával egyetértenek és a célkitűzések 
megvalósításában, a szándéknyilatkozatban foglaltak szerint aktív szerepet vállalnak.

Az Együttműködési Megállapodás hatálya a TOP_PLUSZ-3.1.1-21-BA1-2022-00001 számú projekt 
végrehajtásának időszaka.

A Foglalkoztatási - gazdaságfejlesztési együttműködés (Partnerség)

A megyei, térségi és helyi szintű szereplők széles körű bevonása érdekében a tagok Foglalkoztatási - 
gazdaságfejlesztési együttműködési (Partnerségi) formában működnek. A Partnerség ülését az Irányító 
Csoport elnöke hívja össze egy évben minimum 1 alkalommal.

A szervezet az alábbi feladatokat látia el:
• Tagjai számára tájékoztatást nyújt a foglalkoztatást érintő országos, megyei és helyi folyamatokról, 

szabályozásokról, a Baranya Megyei Foglalkoztatási Stratégiáról.



Részt vesz a helyi szervezetek és a lakosság tájékoztatásában a Partnerségben folyó tevékenységről, 
eredményekről.
Az Irányító Csoportot évente beszámoltatja az előző időszakban megvalósult foglalkoztatási 
programokról.
Áttekinti és értékeli a munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtását, a célcsoportok elhelyezkedési 
mutatóit és a bértámogatások nyújtását.
Javaslatokat fogalmaz meg a következő időszakra vonatkozó Munkaterv összeállításához.
Biztosítja a megyei munkaerő-piaci szereplők közötti információáramlást és a vélemények cseréjét. 
A projekt célcsoportjairól és a vállalkozásokról információkat oszt meg, megjeleníti az igényeket a 
projekt igényeknek megfelelő megvalósításához.

Az Irányító Csoport

A Foglalkoztatási - gazdaságfejlesztési együttműködésben foglaltak végrehajtásáért az Irányító Csoport 
a felelős.

Az Irányító Csoport jogalanyisággal nem rendelkezik.

Az Irányító Csoport az alábbi feladatokat látia el:
• A megye munkaerőpiacáról és foglalkoztatási helyzetéről tájékoztatja a Partnerséget.
• Elfogadja a Foglalkoztatási - gazdaságfejlesztési együttműködés éves munkaprogramját.
• Koordinálja a munkaprogram megvalósítását az érintett szervezetek, tagok között.
• Beszámol a foglalkoztatáspolitikai fórumokon az egyes programok teljesítéséről, valamint a 

következő időszak elképzeléséiről.
• Folyamatosan ellenőrzi a munkaprogram végrehajtását, az indikátor teljesülést.
• Segíti a partnerségi kapcsolatokat.
• Dönt új tagok felvételéről, tudomásul veszi a kilépést.
• Képviseli a Partnerséget más szervek és hatóságok előtt.

Az Irányító Csoport szavazati joggal rendelkező tagjai az alábbiak:
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke 
Baranya Megyei Kormányhivatal Főispánja

Szavazati joggal rendelkező Irányító Csoport tagok 1-1 szavazati joggal rendelkeznek. Határozat csak 
egyhangú döntéssel hozható. Szavazategyezöség esetén további megbeszélés zajlik, míg döntés hozható. 
Szavazategyenlőség esetén az elnök új szavazást rendel el.

Az Irányító Csoport tanácskozási joggal rendelkező tagjai:
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat delegáltja 
Pécs-Baranyai Megyei Kereskedelmi és Iparkamara delegáltja 
Pécsi Tudományegyetem delegáltja

A tanácskozási joggal rendelkező tagok szavazati joggal nem rendelkeznek, de részt vesznek az Irányító 
Csoport ülésein, véleményezik a napirendre kerülő szakmai anyagokat, előterjesztéseket, továbbá 
szakmai javaslatokat dolgoznak ki a Partnerség számára.

Az Irányító Csoport elnöke: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke, mint a 
TOPPLUSZ-3.1.1-21 -BA1 -2022-00001 projekt Konzorcium vezetőjének képviselője.

A munkaszervezet

A Foglalkoztatási - gazdaságfejlesztési együttműködés (Partnerség) munkaszervezete a Paktum Iroda.

Finanszírozás

A finanszírozás alapját a TOP_PLUSZ-3.1.1-21-BA1-2022-00001 számú projekt költségvetése 
biztosítja.
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Időtáv

Jelen megállapodása a TOP_PLUSZ-3.1.1 -21-BA1-2022-00001 projekt megvalósítási idötávjához 
illeszkedve 2028.02.29.-ig szól.

Az Aláíró Felek kijelentik, hogy az általuk kijelölt képviselők képviseleti joga jelen Megállapodás 
aláírására is kiterjed.

Dátum: Pécs, 2022. október 11.

Alapító tagok:

Dr. Ő ri László Szabolcs dr. Horváth Zoltán
Baranya Megyei Közgyűlés elnöke Főispán

Baranya Megyei Önkormányzat Baranya Megyei Kormányhivatal

Dr. Partos János Péterffy Attila
Megyei jegyző Polgármester

Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Dr. Síkfői Tamás H árs József
Elnök Polgármester

Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Boly Város Önkormányzat

Baksai Endre Tamás Polics József
Polgármester

Harkány Város Önkormányzata
Polgármester

Komló Város Önkormányzat

Dr. Bíró Károly
Polgármester

Kozármisleny Város Önkormányzata

Bogyayné Gál Tünde 
Polgármester

Mágocs Város Önkormányzata

Pávkovics Gábor Zádori János
Polgármester

Mohács Város Önkormányzata
Polgármester

Pécsvárad Város Önkormányzata

Dr. Jusztinger János
Polgármester

Sásd Város Önkormányzata

Nagy Attila 
Polgármester

Sellye Város Önkormányzat
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Riegl Gábor Koltai Péter
Polgármester

Siklós Város Önkormányzata
Polgármester

Szentlörinc Város Önkormányzat

Dr. Vass Péter 
Polgármester

Szigetvár Város Önkormányzat

M ayer István 
Polgármester

Villány Város Önkormányzata

Sárközi József 
Elnök

Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzat

Metzger Tibor 
Kancellár

Baranya Megyei Szakképzési Centrum

Dr. Miseta Attila János 
Rektor

Pécsi Tudományegyetem

Fonai László Rezső 
Kuratóriumi elnök 

Támasz Alapítvány Pécs

Jónás Gergely 
Regionális ügyvezető

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

Kövesfalvi Sándor 
Régióvezető-helyettes 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

Gellén Nóra 
Elnök

Pécsimami Közhasznú Egyesület

dr. Bereczki-Barna Szilvia
Elnök

Hurcibaba Egyesület

Vincze Csilla Anna 
Ügyvezető elnök 

Nevelők Háza Egyesület

Rittlinger József 
Elnök

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Baranya 
Megyei Igazgatósága

Bocz Gábor 
Elnök

Baranya Megyei Mérnöki Kamara

Mellékletek:

1. számú: Csatlakozási Szándéknyilatkozatok
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Napirend címe: Döntés a „Baranya segít- együttműködés a foglalkoztatás fejlesztéséért” című 

projekt Paktum szervezetéhez történő csatlakozásról 

 

…/2022. (X.04.) Önkormányzati hat.:  

Döntés a „Baranya segít – együttműködés a foglalkoztatás fejlesztéséért”  
című Paktumhoz történő csatlakozásról 

 
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy csatlakozik a Baranya 

Megyei Önkormányzat, a Baranya Megyei Kormányhivatal és a Baranya Megyei 
Önkormányzati Hivatal által a TOP_Plusz-3.1.1-21 Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési 

együttműködések felhívásra benyújtott, TOP_PLUSZ-3.1.1-21-BA1-2022-00001 
azonosítószámú, „Baranya segít- együttműködés a foglalkoztatás fejlesztéséért” című projekt 

keretében szerveződött Paktum szervezethez. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási szándéknyilatkozat és az 

együttműködési megállapodás aláírására. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerű 
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