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keretében Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum c. pályázat 
benyújtásáról szóló tájékoztatóról: 

 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a TOP-5.1.1-15 
azonosító számú felhívás keretében Tolna Megyei 
Foglalkoztatási Paktum c. pályázat benyújtásáról szóló 
tájékoztatót megtárgyalta, és az előterjesztés 1. számú 
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számú mellékletében foglalt együttműködési megállapodást 
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

amely létrejött egyrészről 

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
Címe:  7100 Szekszárd, Béla király tér 8. 
Bankszámlaszám: 11746005-15416566 
Adóigazgatási szám: 15733562-2-17 
Képviseli: Ács Rezső polgármester 
mint együttműködő Partner (a továbbiakban: Önkormányzat) 

másrészről a 

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
Címe:  7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 
Bankszámlaszám: 10046003-00292416 
Adóigazgatási szám: 15733287-1-17 
Képviseli: Fehérvári Tamás elnök 
mint együttműködő Partner (a továbbiakban: Megyei Önkormányzat), 

harmadrészről 

TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 
Címe:  7100 Szekszárd, Augusz I. u. 7. 
Bankszámlaszám: 10046003-00299530-00000000 
Adóigazgatási szám: 15789398-2-17 
Alapító okiratának száma: TER-2/211/80/2015. 
Képviseli: Dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott, 
mint együttműködő Partner (a továbbiakban: Kormányhivatal, együttesen Felek) mint 
között az alulírott napon és helyen, az alábbiak szerint: 

I. ELŐZMÉNYEK 

Magyarország Kormánya célul tűzte ki az emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás 
ösztönzés és társadalmi együttműködések támogatását. A cél elérését a Kormány a megyei 
önkormányzatokkal, a megyei jogú városok önkormányzataival, a kormányhivatalokkal, a 
helyi önkormányzatokkal, illetve a foglalkoztatás-fejlesztésben érintett helyi és egyéb 
szereplők együttműködésével tervezi megvalósítani. 
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Az intézkedés hosszú távú célja, hogy az Európa 2020 Stratégia által a foglalkoztatás 
területén megfogalmazott célkitűzések megvalósulásához térségi és helyi szintű 
foglalkoztatási- és gazdaságfejlesztési programok kidolgozásával és megvalósításával járuljon 
hozzá. 

A fejlesztések kétszintű beavatkozás keretében kerülnek megvalósításra: megyei és 
helyi/megyei jogú város szinten. A támogatás célja, hogy megyei szinten átfogó, országos 
paktum-rendszer jöjjön létre, melynek alapjait a helyi megállapodások alkotják. 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló integrált területi 
programok jóváhagyásáról szóló 1562/2015. (VIII. 12.) Korm. határozat határozza meg az 
indikátorok területi célértékét. A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerőpiaci 
programokban résztvevők száma indikátor a Tolna Megyei Önkormányzat esetében 2018-ra 
vonatkozóan 296,00 fő, a végső cél (2023) pedig 1 480,00 fő; Szekszárd Megyei Jogú Város 
esetében 2018-ra vonatkozóan 79,00 fő, a végső cél (2023) pedig 392,00 fő. 

 

II. TERÜLETI LEHATÁROLÁS 

Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a TOP-6.8.2 pályázati felhívás keretében Szekszárd 
Megyei Jogú Város Önkormányzata beavatkozási területét a Szekszárdi járás területével 
egyezően határozzák meg.  

 

III. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS TÁRGYA 

III.1. Az együttműködés tárgya 

Felek kijelentik, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében kiírt 
foglalkoztatási együttműködésére vonatkozó pályázati felhívások kapcsán (TOP-6.8.2, TOP-
5.1.1.) a projektek tervezése és megvalósítása folyamán, a felhívásban hivatkozott szinergia 
megteremtése érdekében folyamatosan és kölcsönösen együttműködnek, a projektek 
előkészítését, megvalósítását és fenntartását konstruktívan, egymás munkájának 
elősegítésével maradéktalanul teljesítik.   
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III.2. Ütemtervek összehangolása 

Felek kijelentik, hogy a projektek mérföldkövei által meghatározott ütemezésre tekintettel, a 
projekt előkészítése során készített és a projekt előrehaladása valamint a Felek közötti 
kooperáció okán folyamatosan aktualizált részfeladatokra lebontott ütemterveiket annak 
rendelkezésre állásától számított három munkanapon belül megküldik egymás számára.  

III.3. Szinergia kialakítása a projektek előkészítése és megvalósítása során 

Felek vállalják, hogy a foglalkoztatási paktumok közötti szinergia kialakítása érdekében a 
projekt előkészítés és a megvalósítás időtartama alatt az összhangot mutató 
dokumentumok, szakértői anyagok, tanulmányok elkészítése során a közös egyeztetés 
mellett azok munkapéldányait és jóváhagyás előtti teljesnek szánt verzióját kölcsönösen 
megküldik egymás részére és egyeztetnek azok végleges állapotáról. 

III.4. Külső szakértő bevonása 

Felek vállalják, hogy külső szakértő bevonása esetén, annak nevét és elérhetőségét, valamint 
az együttműködés során a Felekkel való együttműködésre való felhatalmazásáról és annak 
mértékéről haladéktalanul, írásban értesítik az együttműködés tagjait. 

III.5. Szakmai kapcsolattartók 

Felek kijelentik, hogy az együttműködés során az alábbiakban kijelölt képviselőik útján, 
messzemenően együttműködnek, a projektek előkészítése és megvalósítása tárgyában 
folyamatosan konzultálnak.  

A Felek a szakmai együttműködésre jogosított képviselőiket a következők szerint jelölik ki: 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Név:  Szabó Veronika 

Telefon: +36 74 504 168 

Mobil:  +36 30 494 8028 

E-mail:  szabo.veronika@szekszard.hu 

Tolna Megyei Kormányhivatal 

Név:  Szűcsné dr. Füredi Szilvia főosztályvezető 

Telefon: +36 74 505 670 

Mobil:  +36 30 352 4929 

E-mail:  furedisz@lab.hu 
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Név:  Dr. Szabó Zsoltné osztályvezető 

Telefon: +36 74 505 674 

Mobil:  +36 30 969 7042 

E-mail:  szabozso@lab.hu 

Tolna Megyei Önkormányzat 

Név:   Naszvadi Balázs osztályvezető 

Telefon: +36 74 505 630 

Mobil:  +36 20 516 4199 

E-mail:  naszvadi.balazs@tolnamegye.hu 

 

Név:  Salamon Istvánné területfejlesztési referens 

Telefon: +36 74 505 651 

Mobil:  +36 20 399 4814 

E-mail:  salamonne@tolnamegye.hu 

 

Felek a kapcsolattartók személyében történő változást haladéktalanul kötelesek írásban 
közölni egymással. A kapcsolattartók személyében bekövetkező változás nem eredményezi a 
megállapodás módosítását. 

Felek megállapodnak, hogy a projekt hatékony irányítása érdekében a releváns szakmai 
anyagok jegyzéken szereplő dokumentumokkal kapcsolatos hivatalos leveleket, iratokat, 
dokumentációkat alapvetően elektronikus formában továbbítják a szakmai kapcsolattartó 
részére.  

 

III.6. Döntési mechanizmus 

Felek vállalják, hogy a projekt előkészítés és megvalósítás folyamatossága és tervezhetősége 
érdekében az intézményüknél hatáskörrel rendelkező testületek, személyek általi döntési 
mechanizmusok jelen megállapodásban nem részletezett általános eljárásrendjéről és 
időtartamáról tájékoztatást adnak az együttműködő Felek részére.  
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 

A projekt előkészítése és megvalósítása során a főbb döntéseket az Önkormányzat 
testületei, valamint a rá ruházott hatáskörben a polgármester hozza. Az 
Önkormányzat képviseletében a polgármester jár el. A TOP-6.8.2 pályázati felhívás 
keretében a projekt operatív irányítását, így a jelen együttműködés Önkormányzat 
oldali koordinációját közvetlenül - a jelen megállapodásban szakmai 
kapcsolattartóként megjelölt - projektmenedzser irányítja és ellenőrzi. 

Tolna Megyei Kormányhivatal 

A projekt előkészítése és megvalósítása során a főbb döntéseket a Kormányhivatal 
képviseletét ellátó Kormánymegbízott hozza. Az Önkormányzat és a Megyei 
Önkormányzat projektjeinek előkészítése és megvalósítása során az együttműködés 
operatív feladatait Kormányhivatal részéről a szakmai kapcsolattartók látják el. 

Tolna Megyei Önkormányzata 

A projekt előkészítése és megvalósítása során a főbb döntéseket a Megyei 
Önkormányzat testületei, valamint az elnök hozza. A Megyei Önkormányzat 
képviseletében az elnök jár el. A TOP-5.1.1. projekt pályázati felhívás keretében a 
projekt operatív irányítását projektmenedzser irányítja és ellenőrzi. Jelen 
együttműködés operatív feladatait a Megyei Önkormányzat részéről a szakmai 
kapcsolattartó látja el. 

III.7. Eljárási határidők 

Az előkészítési és a projektvégrehajtási tevékenység folyamatossága érdekében Felek 
főszabályként vállalják, hogy a nekik írásban és/vagy elektronikusan feltett kérdésekre 
legfeljebb öt munkanapon belül írásban és/vagy elektronikusan válaszolnak.  Felek kijelentik, 
hogy a jelen pontban meghatározott eljárási határidőtől kizárólag különösen indokolt 
esetben vagy a jelen megállapodásban hivatkozott döntési mechanizmusok eltérő eljárási 
ideje okán van lehetőség. 

III.7.1. Teljesítésigazolás 

A Kormányhivatal vállalja, hogy a projektek megvalósítása során az Önkormányzat és/vagy 
külső szerződött partnerek által jóváhagyásra benyújtott, a releváns szakmai anyagok 
jegyzékén szereplő dokumentumok (előzetes tanulmány, megvalósíthatósági tanulmány, 
szakértői anyagok, részletes foglalkoztatási stratégia, akcióterv stb.) teljesítésigazolását a 
kézhez vételtől számított öt munkanapon belül ellenjegyzik.  
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III.7.2. Megismerési záradék 

A Megyei Önkormányzat vállalja, hogy a szinergia megteremtése érdekében az 
Önkormányzat és/vagy külső szerződött partnerek által jóváhagyásra benyújtott, a releváns 
szakmai anyagok jegyzékén szereplő dokumentumok (előzetes tanulmány, 
megvalósíthatósági tanulmány, szakértői anyagok, részletes foglalkoztatási stratégia, 
akcióterv stb.) befogadását követően a dokumentumokat a kézhez vételtől számított öt 
munkanapon belül megismerési záradékkal látják el.  

Felek megállapodnak, hogy a Megyei Önkormányzat és/vagy külső szerződött partnerek által 
jóváhagyásra benyújtott dokumentumai tekintetében a dokumentumok megismerési 
záradékkal történő ellátásával az Önkormányzatot kérik fel.  

III.7.3. Felek releváns szakmai anyagok jegyzékén szereplő dokumentumokkal kapcsolatos 
jóváhagyó nyilatkozatai 

Felek megállapodnak, hogy a releváns szakmai anyagok jegyzékén szereplő dokumentumok 
tekintetében a teljesítésigazolás kormányhivatali ellenjegyzése és a megismerési záradék 
rögzítése nélkül az adott dokumentumok tárgyában kifizetést nem teljesítenek.  

 

IV. KOMMUNIKÁCIÓS SZABÁLYOK 

IV.1. Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a projektek előkészítése és végrehajtása során 
folyamatosan együttműködnek és konzultálnak. Az információ pontos áramlásáért és a 
korrekt tájékoztatásért a Felek együttesen felelnek. A teljesítés bármilyen ok miatt történő 
veszélyeztetése esetén egymást haladéktalanul értesíteni kötelesek oly módon, hogy ezáltal 
bármelyikük érdekkörében felmerülő károkozástól egymást óvják. 

IV.2. Kommunikációs eszközök 

Felek kijelentik, hogy a jelen együttműködés megvalósítása során az alábbi kommunikációs 
eszközöket, csatornákat alkalmazzák: 

- hivatalos levelezés 

- szakmai értekezlet 

- e-mailen történő egyeztetések 

- telefonon történő egyeztetések 

-  elektronikus tárhely (Dokumentumtár) 
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Hivatalos levelezés 

A hivatalos levelezés alkalmazható, amikor valamilyen ügy döntést igényel, vagy 
hivatalos tájékoztatást, választ ad felmerült kérdésekre. Hivatalos levelezésnek 
minősül, a hivatali protokoll szerint kiadmányozott, szkennelt dokumentum 
elektronikus levélben történő megküldése is. 

 

Szakmai értekezlet 

Felek kijelentik, hogy a foglalkoztatási paktum projektek eredményes lebonyolítása 
érdekében, annak teljes időtartama alatt, jelen megállapodás jóváhagyását követően 
legalább havi rendszerességgel, a projektek megvalósításában közreműködő 
valamennyi érintett képviselőinek részvételével szakmai értekezletet tartanak, 
melynek napirendi pontjairól minimum három munkanappal korábban, a meghívó 
kiküldéséve értesíteni szükséges a résztvevőket.  

 

Felek vállalják, hogy a szakmai értekezletet követő öt munkanapon belül az ott 
elhangzottakról emlékeztetőt készítenek, amelyet a tagok jóváhagyását követően, 
feltöltenek a dokumentumtárba és azzal egyidejűleg valamennyi résztvevő tag 
részére megküldenek.  

A szakmai értekezlet összehívásáért, lebonyolításáért, az emlékeztető elkészítéséért 
az Önkormányzat és a Megyei Önkormányzat felváltva felelős.  

E-mailen történő egyeztetések 

Elsősorban az együttműködő Felek közötti közvetlen kommunikációt szolgálja, a 
döntés-előkészítés jellemző kommunikációs csatornája. A gyakoriságát a projektek 
előrehaladása során felmerülő egyeztetési igények határozzák meg. Jelen 
együttműködés tagjai közötti hatékony információáramlás elősegítése érdekében, a 
jogi relevanciával bíró dokumentumok átadását kivéve, a kapcsolattartás elsősorban 
e-mailen történik.  

Az elektronikus formában, a jelen megállapodásban rögzített e-mail címekre érkező 
üzeneteket és csatolt mellékleteit a felek a szokásos munkarendben, munkanapokon, 
hétfőtől csütörtökig 08:00 – 16.30, pénteken 8.00-14.00 közötti időszakban veszik át. 
A fenti időszakon túl érkező üzenetek átvételére a következő munkanapon kerül sor. 
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Telefonon történő egyeztetések 

Elsősorban ezek is az együttműködő felek közötti közvetlen kommunikációt 
szolgálják, a döntés-előkészítés jellemző kommunikációs csatornája. A gyakoriságát a 
projektek előrehaladása során felmerülő egyeztetési igények határozzák meg. A 
telefonon történő egyeztetések írásban történő dokumentálását (feljegyzés) 
követően hivatkozhatóak.  

Elektronikus tárhely (Dokumentumtár) 

Az Önkormányzat kijelenti, hogy a TOP-6.8.2 pályázati felhívásra benyújtandó 
pályázati anyag elkészítése és annak eredményessége esetén a projekt lebonyolítása 
során keletkezett dokumentumok online tárolására és nyilvántartására egy 
elektronikus tárhelyet hoz létre, melynek jelen együttműködéssel érintett területeit 
megnyitja a Felek számára.  

Az elektronikus tárhely a következő internetes helyen érhető el: 
http://dokumentumtar.szekszard.hu/ 

Az Önkormányzat az elektronikus tárhely jelen együttműködéssel érintett 
adatbázisaihoz való hozzáférést egyeztetett jogosultsági szinteken, jelen 
megállapodásban hivatkozott szakmai kapcsolattartók számára biztosítja.  

A Kormányhivatal és a Megyei Önkormányzat kötelezettséget vállal, hogy jelen 
együttműködési megállapodás során a kötelező szinergia létrehozásához szükséges, a 
felek által meghatározott releváns szakmai anyagok jegyzékén szereplő 
dokumentumaikat az elektronikus tárhelyre feltölti. 

 

IV.3. A sajtó tájékoztatásával, marketinggel kapcsolatos együttműködés feltételei 

Felek megállapodnak, hogy a projekt társadalmi és lakossági érzékenységére, a projektekkel 
kapcsolatos mindennemű elektronikus vagy nyomtatott nyilvános tájékoztatás, marketing és 
reklám tevékenység a Felek hivatalos képviselőjének előzetes tájékoztatása mellett 
történhet. A kommunikációt megelőző 3 munkanappal elektronikus úton kell megküldeni a 
tájékoztatást. Amennyiben bármelyik fél nem ért egyet annak tartalmával, rövid úton 
egyeztetést kezdeményez. 

A fenti jóváhagyás megszerzéséhez Felek az alábbi elérhetőségeken kommunikálnak: 

- Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata: sajto@szekszard.hu 

- Tolna Megyei Kormányhivatal: hivatal@tmkh.gov.hu 

- Tolna Megyei Önkormányzat: kabinet@tolnamegye.hu 
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V. HELYTÁLLÁSI KÖTELEZETTSÉG 

Felek vállalják, hogy a foglalkoztatási együttműködésre vonatkozó pályázati felhívásokra 
benyújtásra kerülő pályázatok érvényes és eredményes elbírálása esetén a projektek 
megvalósítása alatt vagy azt követően a kötelezően előírt együttműködési kötelezettség 
elmulasztásából eredő, a másik Felet ért károkért helytállási kötelezettséggel tartoznak.  

 

VI. A MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA 

Felek kijelentik, hogy jelen megállapodás valamennyi fél által történő aláírásától a 
foglalkoztatási együttműködésére vonatkozó pályázati felhívások (TOP-6.8.2, TOP-5.1.1.) 
kapcsán benyújtásra kerülő pályázatok előkészítésének, nyertessége esetén 
lebonyolításának és fenntartási idejének véghatáridejéig van hatályban.  

 

VII. ADATVÉDELEM, ADATKEZELÉS 

VII.1. Felek megállapodnak, hogy a hatályos adatvédelmi és adatbiztonsági szabályaikat jelen 
együttműködés teljesítésére vonatkozóan egymásra kiterjesztik. Továbbá vállalják, hogy 
külső szerződő partnereik részére a rendelkezésre bocsátott adatok tekintetében az 
adatvédelmi és biztonsági szabályok betartását fokozottan előírják.  

VII.2. Felek hozzájárulnak ahhoz, hogy a jelen együttműködés során rendelkezésre bocsátott 
személyes adatokat a másik fél a projekt előkészítése, teljesítése és fenntartása során, 
valamint szerződés nyilvántartásai és a megállapodásban foglaltak követése céljából kezelje. 
Felek képviselői jelen megállapodás aláírásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a jelen okiratba 
foglalt és az együttműködés során átadásra kerülő személyes adataikat az információs 
önrendelkezési jogról szóló és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény 5.§ (1) 
bekezdése alapján a projektek pénzügyi elszámolása során a Közreműködő Szervezet által 
igényelt körben és mértékben a szerv részére a másik fél kiadja és a szerv a személyes 
adatokat a projekt elszámolás befejezéséig a szükséges mértékben és ideig kezelje.  

VII.3. Felek megállapodnak, hogy külső szakértő bevonása esetén a személyes adatok 
kezelésére és kiadására vonatkozó felhatalmazást az együttműködő Felek számára biztosítja.  

VII.4. Az elektronikus tárhelyen elhelyezett dokumentáció személyes adatokat tartalmaz. A 
személyes adat kezelésére vonatkozó felhatalmazás biztosításáért a dokumentumot a 
tárhelyre felhelyező fél a felelős. 
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VIII. AZ INFORMÁCIÓK BIZALMAS KEZELÉSE 

VIII.1. Felek kijelentik, hogy a jelen együttműködési megállapodás teljesítése során 
tudomásukra jutott minden információ, tény, adat és birtokukba került irat bizalmas 
információnak (továbbiakban: Bizalmas Információ) tekintendő. 

VIII.2. Felek kijelentik, hogy Bizalmas Információ kizárólag a jelen megállapodás teljesítése 
során, annak érdekében használható fel. A felek vállalják, hogy Bizalmas Információt a jelen 
megállapodás tartama alatt és annak megszűnését követően a költségvetési pénzeszközök 
szerződésszerű felhasználásának ellenőrzésére jogosult szervek és a pályázat ellenőrzését 
végző szervezet kivételével további személynek nem adnak át a másik fél kifejezett előzetes 
írásbeli engedélye nélkül, kivéve, ha azt jogszabályi rendelkezés kötelezővé teszi. 

VIII.3. A felek vállalják, hogy alkalmazottjaikat, munkatársaikat és egyéb közreműködőiket 
tájékoztatják a Bizalmas Információk kezelésére vonatkozó, az VII.2. pontban meghatározott 
kötelezettségekről. 

IX. A MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA 

A megállapodásban szabályozottakat csak előzetes egyeztetés alapján kialakított közös 
megállapodással, írásban (papír alapú dokumentum), a Felek cégszerű aláírásával lehet 
módosítani. Szóban, ráutaló magatartással, vagy elektronikus (nem papír alapú) formában 
írásban tett jognyilatkozat a megállapodás módosítására nem alkalmas. 
 
A Megállapodás módosítását bármelyik fél a másik félhet intézett írásban megtett javaslattal 
kezdeményezheti. A Megállapodást aláíró felek a módosítás kezdeményezését 8 
munkanapon belül véleményezik, véleményükről a kezdeményező felet írásban 
tájékoztatják. Vita esetén a megállapodást aláíró felek személyes egyeztetést tartanak 15 
munkanapon belül. 

X. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

X.1. Felek kijelentik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) 
bekezdés 1. pontja rendelkezései alapján átlátható szervezetnek minősülnek.  

X.2. Felek megállapodnak, hogy jelen együttműködési megállapodás felmondása naptári év 
végi, december 31. napi határidő megjelölésével lehetséges, akként, hogy a felmondási idő 
véghatáridejét megelőző három hónappal bejelentéssel kell élni az együttműködő felek 
irányába.  

X.3. Felek kijelentik, hogy kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkezik a megállapodás 
aláírására és teljesítésére. 

 






