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Arra tekintettel, hogy a térség szereplői szerint a helyi gazdaság - környezettel és társadalommal

harmóniában történó - fejlődésének alapvető tényezóje az emberi erőforrrisok minósége,

felkészültsége, az abban érdekelt felek a helyi szereplók, érdekeltek szektorokon átívelő valós

összefogását és kölcsönös bizalmi viszonyát igényló foglalkoztatási paldumot hoztak létre. A
paldumban foglaltak végrehajtására a felek Iláryító Csoportot állítottak fel, amely a paktum

,,motorjaként" a legfőbb kérdésekben döntést hozó testiilet, felelős a paklumban íoglaltak eredményes

és hatékony végrehaj tásáért.

Az ügyrend szerves és e]válasáhatatlan részét képezi a Berettyóújfalui és a Derecskei járás

fogla l koáatás i paktu má nak.

l. Azlrányítő Csoport feladatköre

Az Irányító Csoport - a pakfum megállapodásban foglaltak alapján _ az aIábbi feladatokat látja el:

- fő felelős a paktumban foglaltak végrehajtásáért, a paktum ,,motorja";

- információt gyűjt és megszewezi a FoglalkoztaÉsi Fórum tájékoztatását;

_ feldolgozza a Foglalkoztatási Fórum ajánlásait;

- kidolgozza a foglalkoztatási pakfum éves munkaprogramját és költségvetését;

- koordinálja a munkaprogram megvalósítását aZ érintett szervezetek köZött;

- beszámol a Foglalkoztatási Fórum üléseken a munkaprogram és költségvetés teljesítéséról,

valamint a következő időszak elképzeléséiről;

- közvetítő szerepet tölt be a Fórum és a menedzsmentszeíye.zeíkőZöítl'

- segíti a térségi partnerségi kapcsolatok fejlődését;

- folyamatos monitoring és ellenórzés;

- nyomon köVeti, Véleményezi és értékeli az eddigi projekteket, a munkaprogram és költségvetés

teljesülését;

- jóváhagyja a menedzsment beszámolóit;

- együttműködik a Hajdú-Bihar megyében működő helyi pakhrmokkal' kapcsolatos

emyószetvezeti feladatokat ellátó Hajdú-Bihar Megyei Foglalkoztatási Paktumirodával és

adatokat szolgáltat részére.



II. Az lrányító Csoport tagiai

1. Az Irányító Csoport elnöke

1.1. Az |rányííó Csoport elnöki tisztét a pakíum megállapodás alapjőn az hányító Csoport tagjai

kőznl2l3-os többségi támogatással megválasztott személy tölti be. Az elnök a paldum céljainak

megvalósítása érdekében szervezi és irányítja az Irányító Csoport munkáját, valamint ellátja a

paktum eredményeinek és munkájának kiilső képviseletét.

AzIrányítő Csoport elnökét akadályoztatása esetén esetijelleggel, írásos meghatalmazás alapján

az líériryító Csoport tagjai közül ugyancsak 2/3-os többségi tárnogatással megválasztott személy

helyettesítheti.

1.2. Az líányitő Csoport elnökét - a tagokat megillető jogosítványokon túlmenően - a következő

jogok illetik meg:

- irányitla azlrányitó Csoportot és ellenőrzi a Foglalkoztatási Fórumot;

- összehívja az Irányító Csoport üléseit, megállapítja a határozatképességel, vezoíi az

ülésekeu

_ €lőterjeszti az ülések napirendjét;

, elrendeli a szavazásl, ismedeti annak eredményét, valamint az Irányító Csopot által

elfogadott határozatokat;

- kijelöli a jegyzőkönyvet hitelesítő tagot, és 1őváhagyja az ülésről készültjegyzókönyvet;

, az lrányító Csoport ajánlása alapjár:. íag visszahívását kezdeményezi a tagot delegáló

szervezet felé

_ meghívja az lrányitő Csoport munkájába esetlegesen bevonni kívánt eseti meghívottakat,

szakértőket;

- szükség esetén rendkívúli ülést hívhat össze;

- összehívja a Foglalkoztatási Fórumot egy évben legalább két alkalommal;

- a Foglalkoztatási Fórum előtt képviseli az lrányító Csoport álláspontj ál, beszámol az

Inányító Csoport munkáj áról;

- tájékoztatja az lrányítő Csoportot a Foglalkoztatási Fórum ajanlásairól, véleményeiről,

valamint közvetíti az onnan származő iníormációkat;

_ tájékoztaüa a paktum menedzsmentszervezetét az Irányító Csoport által elhatározott

feladatokól;

" felügyeli amenedzsmentszervezetfeladat-végrehajtását;

- nyilatkozattételi joga van a sajtó és a szélesebb nyilvánosság számára az bányító Csopolt

által elfogadott beszámolók és tájékoztatók körében;

, dönt az ügyíend értelmezésére vonatkozó vitában.



2. Az Irányító Csoport szavazati joggal rendelkező tagjai

2-1. Azlrányítő Csoport szavazatijoggal rendelkező tagjai az alábbiak:

- Berettyóújfalu Város Önkormányzataképviselője

- Derecske Város Önkormányzata képviselője

- Hajdú_Bihar Megyei Kormányhivatal képviselője

- Hajdú-BiharMegyei Önkormányzat képviselője

- HBMFÜ Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökég Nonprofit Korlátolt Felelősségű

Tálsaság képviselője

2.2. Azlrínyító Csoport minden szavazati joggal rendelkező tagtrának egy szavazata yaí\.

2.3. A szavazati joggal rendelkező tagok kötelesek az lrányítő Csoport ülésein részt venni.

Akadályonatásuk esetére helyettesítőt kötelesek írásban meghatalmazni, a tagsági jog egyébként

nem delegálható. A meghatalmazást a helyettesítőnek legkésőbb az ülés kezd€tét megelőzóen át

kell nyújtania az elnöknek.

Az évi több mint két alkalommal hiányzó és helyettesítésükról nem gondoskodó tagok esetében

az bényító Csoport ajánlást tehet az elnöknek a tag visszahívásának kezdeményezésére, az

aj ánlás alapján pedig az elnök kezdeményezi a kíildö szewezet felé a tag visszahívását,

?-4. A, szavazati joggal rendelkezó tagot a hildő szervezet hívhatja vissza. AZ llányító Csopoít

ajánlásán alapuló elnöki kezdeményezés esetén a kiildő szeíYezet a szaYazati joggal rendelkező

tagot visszahívni kötelesek.

2.5. Azlrányítő Csoport tagiának megbízatása megszúnik különösen:

a) munkaviszony/munkavégzésre iránluló egyéb jogviszony megszűnése a delegáló

szervezetnél;

b) a delegáló szervezet s7Éívezeti átalakulása./átalakítása, mely a delegálást érintheti;

c) a tag visszahívása a delegáló szervezet (yag) az adott telepiilések) által,

d) a tag lemondás4 halála.

Amennyiben az Irányitő Csoport tagjának megbizatása az a)-d) pontban megjelölt vagy

bármilyen egyéb okból kifolyólag megszrinik, a tagot delegáló szÉívezet köteles új tagot

kijelölni, és errő| az l-rányítő Csoport elnökét haladéktalanul, de legkésóbb 15 munkanapon

belül, írásban - az új delegált tag megjelölésével - értesíteni.

2.6. A megállapodást bármelyik íé1 a másik felekhez intézett jognyilatkozattal 30 napos határidóvel

íelmondhatja, ha abban nem kíván tovább részt venni. Ilyen esetben a felmondási időn belül a

íelmondó tag változatlanul köteles mindent megtenni a szerzódésszerű teljesítés érdekében.

2.7. Az |rányítő Csoport a Foglalkoztatási Partnerség bármely tag|ának kezdeményezésére, - az

egyhangú döntésének meghozatal után - jogosult és köteles rendkívüli íelmondási jogának



gyakorlásával a Foglalkoztatási Paítnerségből klzárni azt a tagot, akinek tevékenysége,

működése a program megvalósítasát akár pénzijgyt, akár szakmai szempontból veszélyezteti.

Az kányilő Csoport elnöke a kjzáttás kezdeményezésének sziikségességéről írásban

haladéktalanul értesíti a Foglalkoztatási Partneíség taEiait, akik véleményiik kialakítisával

segítik az hárryító Csoportnak e kérdésben való döntéshozatalát.

3. Az lrányító Csoport állandó meghívottai (tanácskozási joggal résztv€Yők)

3 . l . Az Irányító Csoport ii{éseinek állandó meghivot! ai az alábbiak:

- Berettyóújfalui SzakképzésiCentrumképüselője

- Biharkeresztes Város Önkormányzataképviselője

- Debreceni Szakképzési Centrum képviselője

- Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány képviselője

- Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara képviselője

_ Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesáési Alapítvány képviselője

- Hosszúpályi Nagyközség Önkornuá,nyzata képviselője

- Komádi Városi Önkormányzat képviselője

- Létavért€s Váfosi Önkormányzat képviselője

- Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága képviselője

3.2. A tanácskozásijogkönel rendelkezö állandó meghívottak nem vesznek részt a döntéshozatalban,

de az Iíányitó Csoport valamennyi ülésén jelen lehetne! véleményiiket előaüa§ák,

hozzátszőIhatnak az egyes napirendi pontokhoz, a napirendi pontokhoz kapcsolódó

dokumentumokba betekinthetnek, véleményiikkel, javaslataikkal formálhatják az hányitő

Csoport döntéseit. Az bányiíő Csoport üléseire szóló meghívók megkiildése résziike minden

esetben kötelező.

3.3, Az áIlandő meghívottak akadályoztatásuk esetéIe helyettesítőt hatalmaáatnak meg Írásban, a

meghatalmazást a helyettesítőnek legkésőbb az ülés kezdetét megelózöen át kell nyújtania az

elnöknek.

4. Azlrínyitő Csoport eseti meghívottai

Amennyiben a napirendi pont indokolja, az bányitő Csoport elnöke, tagtrai, vagy az állandó

meghívottak kezdeményezésére eseti meghívottakat lehet felkémi az ülésen való íészvételíe.

A javasolt eseti meghívottak meghívását az hányító Csopoít egyszefű többséggel hagyja jóvá.

Az eseti meghívottak tanácskozási joggal vehetnek részt az hányitő Csoport ülésein. Az ülésen

vélemén}t nyilváníthatnak, a meghívás alapjául szolgáló dokumentumokba _ ha az IrIíLnyító csoport

másképp nem rendelkezik - betekinthetnek.



III. Az Irányító Csoport ülésezése

1. Ülések

Az lrányító Csoport az éves munkaprogram alapján szükség szerint, de évente legalább négy

alkalommal ülésezik. A munkaprogramot a menedzsmentszervezet szalorrai elókészítése a|apjén az

elnök állítja össze és az Irányító Csoport fogadja el.

Az Irányító Csoport a munkaprogramtól eltéíhet az Ilányító Csoport kétharmados döntése alapján.

Rendkívüli ülés összehívását - a napirendi j avaslat közlésével - bármely tag ildílványo^atja az

elnöknél. Ha az elnök indokoltnak tartja az indítván},t, 30 napon belül összehívja az ülést.

Amennyiben n€m tekinti indokoltnak, legalább a tagok felének javaslatára köteles 30 napon belül

összehír.ni a rendkívüli ülést.

Az lrányító Csoport elnöke - ha a körülmények szükségessé teszik, így különösen, ha a következő

úlés esedékessé válása előtt kell dönteni valamely kérdésben - írásos döntéshozatali eljárást is

kezdeményeáet. A döntéshozatalt írásbeli konzultáció előzi meg.

Az írásbeli konzultáció formájában megtárgyalásra kerülő javaslatokat, dokumentumokat az kányítő

Csoport szavazati joggal rendelkező tagjainak és tanácskozási joggal rendelkezó állandó

meghívottainak kell írásban - postai úton és elelctronik-usan - megkiildeni, akik a kéZhezvételtöl

számított öt (5) munkanapon belül írrisban fejthetik ki véleményüket. Az írásbeli konzultációt

követően az elnók a határozat tervezetét ötnapos haiiridő kitűzésével postai úton és elektronikusan

köz|i a szayazati joggal rendelkezó tagokkal, akik szayazat\rkat ínásban adják meg az elnöknek.

Amennyiben a tag a meghatározött határidőn belül nem reagálnak a javaslatra, a^ íészéfő1

elfogadottnak kell tekinteni.

A szayazás eredményéről a tagoka| az utolsó szavazat beérkezését követő nyolc napon belül az elnök

írásban üíjékoztatja. Ha a tagok legalább fele a haíározat meghozatalát megelőzően kéri, ülést kell

ö sszeh ír,n i a halÁr ozAlleíy ezel me gtátgyalására.

2. Az ülések összehívása és vezetése

Az lrányitó Csoport üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülések tervezgtt napirendjét és a

hozzájuk kapcsolódó háttéíanyagokat, elóterjesztéseket legalább a kitlízött időpontot megelöző 8

nappal, indokoltan sürgós esetben 3 nappal kell a tagoknak és az állandó meghívottaknak megkiildeni,

A meghívót és a napirendet postai úton és elekronikus úton is meg kell kiildeni a tagoknak és az

állandó meghívottaknak. A mellékletek elektronikus úton kerülnek megkiildésre.

Az ülések napirendjét az elnök terjeszti elő. Bármely tag - a tervezett ülést megelőző legalább 10,

indokoltan sitgós esetben 5 munkanappal - írásban javaslatot tehet újabb napirendi pont felvételére.

Sürgős esetben az elnök illetve azIrányító Csoport a napirenden nem szereplő témák tárgyalásiá.íó] is

hatátrozhat,

3. Az ülések előkészítése

Az ülések elókészítésééít, a meghívók és háttéranyagaik megfelelő időben történö eljuttatásáért az

elnök felelős. Az ülések szalcnai és technikai elókészítéséí az elnök irányításával a

menedx mentszerv ezst v égzi.



4. Nyilvánosság

Az Irányítő Csoport ülései nem nyilvánosak. Az elnökön és a tagokon kívül az üléseken az áIlandő és

eseti meghívottak, valamint a menedzsmentsz€rvezet munkatársai vehetnek résá.

Más személyek részvétele az lrányítő Csoport kétharmados többséggel hozolí hatáíozata alapján

lehetséges.

5. Az ülésvezetés, hozzászólások rendje

Az üléseket az elnök vezeti. Hozzászőlásoba az egyes hozzászólóknak az elnök jelentkezésük

sorendjében adja meg a szőt, azzal, hogy a napirendi pontot indítványozó tag elsőként jogosult a

napirenddel kapcsolatos hozzÁszőlásra. Az elnök soron kívüli hozzásző|ásra is jogosult, jogosult

továbbá a hozzászőIások maximális időkeretének meghatározására. A hozzászólásokat követöen az

elnók összegzi az elhangzottakat, és javaslatot tesz a határozatoka. Az ülés elnöke megvonhatja a szót

attól, aki a napirenden szereplő témától ismételten e|tér, vagy akinek hozzászőlása az ülés rendjét

veszé|y ezteti.

6. Határozatképesség

Az lrányitő Csoport döntéseiről határozatokat hoz. Az lrányító Csopoí akkor határozatképes, ha az

ülésen tagjainak legalább fele jelen van. Az ülés határozatképtelensége esetén az erre tekintettel fél

órával későbbre ismételten összehívott ülés a képviselt tagok számától ffiggetlenül határozatképes.

7. Döntéshozatal

Az lrányító Csoport döntéseit - amennyiben a jelen ügyrend, vagy az irárryítő Csoport egyhangú

határozattal másképp nem rendelkezik - egyszeni szótöbbségge| hozza, de törekszik a konszenzusra,

elsődleges munkamódszerének tekinti az Irányító Csoportban képviselt egyes érdekek és nézőpontok

közötti minél teljesebb konszenzus létrehozását.

Amennyiben egy adott kérdésben konszenzus kialakítására nincsen lehetőség, az elnök további

egyeztetéseket kezdeményezhet. Szavazategyenlőség esetén az elnök új szavazást rendelhet el, vagy a

döntést elnapolhatja, A tagok az ülésen kézfeltartással szavaznak, Az Irányííő Csopoft tagjai élhetnek

a kisebbségi vélemény ismertetésének jogával. A tagok kisebbségi véleményeit rögzíteni kell az

ülésról készült j egyzőkönyvben is.

Az alábbi haüírozatok meghozataléltoz azlrányító Csoport kétharmados tóbbséggel meghozott döntése

szükséges:

_ az ügyrend elíogadása és módosítrása;

- az éves munkaprogram és költségvetés elfogadása, valamint az attól való eltérés;

- bizottságok, munkacsoportok felállítására, összetételére vonatkozó döntés;

- tag visszahívásának kezdeményezésére vonatkozó ajánlás tétele az elnöknek;

- az ülésen való részvétel - az egyébként arra jogosultakon kívüti szemétyek számáfa törlénö

me gengedése tárgy ában hozotí határ ozat.



IV. Az Irányító Csoport üléseinek dokumentálása

1. Jegyzőkönlvezés

Az ülésekről jegyzőkönyv készül, amell,nek elkészítéséért és megőrzéséért a menedzsmentszelvezet

felelős.

2, A j€gyzőkönyv tartalma

A jegyzőkönyvnek tal1ralmaznia kell az ülés helyszínét, időpontját, a megjelentek és a meghívottak

listáját, a napirendi pontokat, összeíoglalóan a hozzászőlásokat, véleményeket, valamint az Irányító

Csoport által hozott döntéseket, határozatokat (szó szerint), konszenzus hiányában a szavazatj

arányokat és az esetleges kisebbségi véleményeket. Helyettesités esetén a jegyzókönyvhöz csatolni

kell a meghatalmaásokat.

3. A jegyzőkónlw aláírása, hitelesítése, megküldése

A jegyzőkönyvet az elnök hagyja jóvá, és egy tag hitelesíti. A jegyzőkönyveket az ülést követó l5
napon belül meg kell kiildeni az Irányító Csoport tagjainak, valamint az állandó és eseti

meghívottaknak. A jegyzőkönyvek meghildéséről a menedzsmentszervezet gondoskodik.

4. A meghozott határozatok nyilvánt8rtása, az érintettek érte§ítése

A meghozott haíározatokat az lrányítő Csoport elnöke által vezetett haüírozatok könyvében kell

nyilvántartani. A batározatok áItal érintett szereplók értesitése, valamlnt a hatfuozatok végrehajtása az

elrrök irlínyítása alapján a menedzsmentszervezet feladata.

V. Az Irányító Csoport tevék€nységének képviselete

1. Képviseletre jogosult

Az lrányítő Csoport tevékenységének képviseletéte az lrárryítő Csoport tagjai köziil 2/3-os többségi

támogatással megválasztott elnök - akadályoztatása esetén az lTányító Csoport tagjai közúl ugyancsak

2/3-os többségi támogatással megválasztott személy - jogosult. A képviselet íartalmát az lrányítő

Csoport által ellogadott határozatok, állásfoglalások alakítják ki, az €lnök a képviselet solán önálló

döntést nem hozhat, Az elnök a pakum céljainak megvalósítása érdekében tervezi, szeívezi és

irányída és e|lenőrzí az lrányító Csopoit muntáját, valamint képviseli a paktum eredményeit kiilső

szervezetekkel töfténó kapcsolattartás során,

2. Beszámolás a képviseletről

Az elnök/képviselő a képviselettel kapcsolatos munkájáról, az elért eredményekről az líányító Csoport

soron következő ülésén számol be. A képviselet során felelős a paktum céljainak és. a pakfumban

köZremüködő szeflr'ezetek érdekében tevékenykedni.

VI. Bizottságok, munkacsoportok



1. Bizottságok, munkacsoportok

A paktum működóse során lehetőség van kiemelt témáka szakmai bizottságok, munkacsoportok

létrehozására. Ezek létrehozását az lráíryítő Csoport kezdeményezheti, A bizottság, munkacsoport

létrehozására, elnöki tisztének elláiasára, valamint összetételéIe vonatkozóan az Irányító Csopofi

elnöke tesz javaslatot, és aú az Irányító CsopoI1 kétharmados döntéssel hagyja jóvá. A bizottság,

munkacsopoft elnöke az lrányító Csoport tagjai közül kerül megválasztásra. A bizottság,

munkacsoport feladatait, működésének időtartamát az lrányitó csoport határozatban, vagy

ügyrendjében állapída meg.

2. Jogköreik

A bizottságok, munkacsoportok az lrányítő Csoport felhatalmazása alaplán, anrrak irányítása és

íelügyelete mellett önállóan tevékenykedhetnek űavaslatokat fogalmazhatnak meg, projeLleket

kezdeményeáetnek stb.), segítve az lrányííó Csoport munkáját, valamint a paktum céljainak

megvalósítását, A bizottságok, munkacsoportok nem járhatnak el az |ráíryító Csoport nevében. A
bizottságok, munkacsoportok tevékenységükól az lrányitő Csoport soron következő ülésén

beszámolnak. A bizottságok, munkacsoportok működésük rendjét maguk alakítják ki, saját ügyrend

hiányában működési rendjüke az |rányítő Csoport ügyrendjének szabályait kell megfelelően

alkalmami.

VII. Az Irányító Csoport és a Fogla|koztatási Fórum kapc§olata

1. Foglalkoztatási Fórum

A megfelelő szintű társadalmi bevonás, a demokratikus működés és a széles körű helyi nyilvánosság

biztosítrása érdekében a paktum aláírói Foglalkoztatási Fórumot működtetnek, amely a paktum

,,parlamentjeként" működik, A Fólum nyitott minden érdeklödő helyi lakos és szeryezet száffi|ára

formális csatlakozás nélkiil is.

A Foglalkoztatási Fórum megállapodás alapján az alábbi feladatokat látja el:

- tájékozódik a térség munkaerő-piaci helyzetéről, elemzi a felmerülő problémák okait, és enól

információt szolgáltat az éIdekeltek számára;

- munkaerő-piaci projektjavaslatokat fogalmaz meg, javaslatokat ad az éves munkaprogramhoz,

valamint véleményezi az eddigi akciókat;

- biztosítja atérségi szereplők közötti információáramlást és a vélemények cseréjét;

_ segíti a kistérségi szereplők kóZötti kezdeményezések összehangolását, a partnerségek

kialakulását.

2. A Fog|alkoztatási Fórum összehívásával kapcsolatos feladatok

A Fogtalkoztatási Fórumot az Irányító Csoport elnöke hívja össze egy évben legalább két alkalommal.

A Foglalkoztatási Fórum ülésére meghívást kapnak a pakfumban résztv€vó partnerek, de nyitva áll

minden érdeklődő sziámára, emiatt az előkészítés során nagy hangsúll,t kell fektetni a megíelelő

jelenlét biztosításárE továbbá az esemény előzetes és utólagos publicitásá,ra is.



Az ülések szakmai és technikai előkészítésá1 az elnök irányítása mellett a menedxmentszervezet

íelelős.

Az üléseket az lrányító Csoport elnöke vezeti, a menedzsmentszelvezet az ülésekól jegyzókönyvet

készít. A jegyzókönyvekíaftalmazzÁk a Fórum által megfogalmazott javaslatokat, ajánlásokat.

3. Ajánlások, javas|atok figyelembevétele

A Foglalkoztatási Fóíum által megfogalmazott ajánlásokat, javaslatokat az lrányítő csoport köteles

munkája során lrgyelembe venrri. Az ajtánlások, javaslatok figyelembe vételéért az elnök felelős.

4. Beszámolás

A paktum munkájáról az Irányító Csoport elnöke számol be a Foglalkoztatási Fórum előtt.

VIII. Az Irányító Csoport é§ a m€nedzsm€ntsz€rv€zet kapcsolata

1. Menedzsm€ntszerv€z€t

A menedzsmentszervezeti feladatokat a foglalkoztatási partnerség tagiainak alkalmazásában álló, a tag

által aj ánlott és az irányító csoport által elíogadott személyek ládák el.

A menedzsmentszervezet íőbb íeladatai a paktum megállapodás alapján:

_ segíti és tecbnikai szempontból támogatja az lrányítő Csoport tevékenységét, előkészíti annak

üléseit;

- az |rányitó Csopor1 és a Foglalkoztatási Fórum ülésein gondoskodik az emlékeáetők, illetve

jegyzőkönyvek elkészítéséről, dokumentálja a döntéseket, és folyamatosan szervezi ezek

megvalósítását;

- előkésziti a Foglalkoáatási Fórum, illetve az Irányitő Csoport éves munkaprogramjának

teryezetéu

_ gondoskodik azlrányítő Csoport éves munkatervében foglaltak operatív lebonyolításáról, illetve

szakmai koordinálásáról;

- pá|yázatftgyelést fol),tat, plojekíötleteket gyűjt, javaslatokat és ajánlásokat ad az Irányió

Csopott részére;

- kezdeményezi a paktum tagjai között a két- és többoldalú megbeszéléseket, és a közbs pályázatit

projektek kidolgozását, megvalósítását;

- szóban és elektronikus levelezés útján tájéko^aíja a íoglalkoaatási paldum tagiait a pakhrm

célkitrizéseit és programjait érintő lényeges információkról (ogszabályi körr'yezeí, pá|yázali

lehetőségek és feltételek változásai stb.);

- gondoskodik a foglalkoztaási paktum müködésének nyilvánosságáról és törekvéseinek

megismenetéséröll

- folyamatos beszámolási kötelezettsége van az lrányító Csoport felé,



2. Az Irányító Csoport ülésezésével kapcso|atos feladatok

Az Irányitó Csoport és a Foglalkoztatási Fórum ülésezésével kapcsolatos szakmai előkészítési és

technikai íeladatok elvégzése a men€dzsmentszerv€zet f€ladata. Az |rányítő Csoport elnökének

irányítása és felügyelete mellett a menedzsmentszervezet feladata a napirend összeállítása,

előterjesztések, szakmai háttéranyagok készítése, meghívók elókészítése és kikiildése, a meghívottak

részvételre ösztönzése, az ü]ések tecbnikai hátterének biztosítása, jegyzőkönyvvezetés, a

jegyzőkönyvek megküldése, megörzése, a határozatok nyilvántartása, érintettekkel való közlése.

3. Határozatok e|őkészítése, végrehajtása

Az trányítő Csoport elnökének irányítása és felügyelete mellett a menedzsmentsz€rvezet Íeladata az

Irányító Csopolt hatirozatainak előkészítése, valamint a határozatok gyakorlati végrehajtása. A

határozatok végrehajtrásáért az elnök felel,

IX. A Foglalkoztatási Pakturn nfi|vánossága

1. A Foglalkoztatási Fórum nyi|vánossága

A paktum működtetése során nagy hangsúlyt kell fetletni a nyilvánosságra, amely lehetővé teszi a

paftnerség demokatikus működését, valamint a megíelelő társadalmi bevonást. Ennek keretében a

he|yi partnerek és 1akosság, valamint a tágabb környezet részére a pakfum m€nedzsmentszervezete

folyamatos tájékoztatást nyújtanak a paktum működéséről, és a tájékoztató tevékenység révén

cselekvésre ösáönzik a paktum formális és informális szereplőit. A paklum nyilvánosságának legfőbb

színtere a Foglalkoztatási Fórr:m, amely nyitott minden érdeklódő he|yi lakos és szewezet számára

íormális csatlakozás nélkiil is.

2. Az|rányító csoport szer€pe a Foglalkoztatá§i Paktum tevékenységének nyilvánosság számára

történő b€mutatásában

Az lrányító Csopofi feladata, hogy munkájráról széles körben tájékoztassa a lakosságot, a helyi

szereplőket, személyesen, szakmai kapcsolatokon, valamint a helyi és térségi médiumokon keresztül.

A menedzsmentszervezet közreműködésével hírleveleket jelentet meg, tevékenységéről információkat

szolgáltat a paktum honlapján, valamint munkájáról évente tájékoáató kiadvánlt készít.

A sajtóval való kapcsolattartásért az elnök felelós. Az elnök az Irányító Csoport üléseinek befejeaével

saitóközleménlt jelentethet meg, amely összefoglaló je|leggel tarÁlmazza a meghozott döntések főbb

tartalmi elemeit.

Az ülések napirendjéhez kapcsolódó dokumentáció és információ továbbításának, illetve a

közzétételnek meg kell felelnie az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

szóló 201 1. évi CX . törvény rendelkezéseinek.
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x. záró rendelkezések

1. Hatálybalépés

Jelen ügyrend az elfogadása napján lép hatályba.

2. Módosítás

Az lrányítő Csoport saját maga alkotja meg ügyrendjét. Kétharmados többséggel meghozott döntéssel

az Inínyító Csoport bármikor dönthetjelen ügyrend módositásáról.

Kelt: Derecske, ZOr9. é" 9.§. nO _.{,. nup

]1


