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Tisztelt Képviselőtestület!  

 

Veszprém megyében 2008. július és 2010. április 30. között megvalósított roma foglalkoztatási 

programhoz a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 90 %-os munkabér támogatást, a 

Veszprém Megyei Önkormányzat az önrészt biztosította. A program lebonyolítója a Magyarországi 

Cigányok Független Érdekvédelmi Szövetsége, a tanfolyam és a képzés Székesfehérvári Regionális 

Munkaerő-fejlesztő és Képző Központ közreműködésével valósult meg. 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 43/2010. (III.4.) határozatának végrehajtása 

érdekében Pápa Város Polgármestere és a Pápa Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. 

május 1. napjától 2010. december 31. napjáig terjedő időszakra együttműködési megállapodást 

kötött legfeljebb 10 fő közcélú munkavégzés keretében történő alkalmazására. 

 

A Pápa Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat többek között irodai munkára, közösségi 

programok megvalósításához, a lakókörnyezet rendbe tételéhez kíván helyi segítőket, roma 

közösségfejlesztő asszisztenseket, telepi koordinátorokat és segédmunkásokat alkalmazni. 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének támogatását kéri arra való tekintettel, hogy a 

foglalkoztatottak egy része tanfolyam keretében képesítést, a feladat ellátása során pedig szakmai 

tapasztalatot, gyakorlatot szerzett, amelyet a jövőben is indokolt lenne hasznosítani. 

A rövid időtartalmú közfoglalkoztatás keretében lehetőség van arra, hogy Pápa Város 

Önkormányzata a Pápa Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzattal együttműködési megállapodást 

kössön. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. (IV.14.) önkormányzati rendeletnek a 

képviselőtestület működéséről szóló 12. §-ában foglaltak szerint az előterjesztést megtárgyalni és az 

alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.  

 

Összeállította: Benecz Rita 

  szociális és egészségügyi osztályvezető 

 

Pápa, 2011. június 14.                                         Dr. Áldozó Tamás sk. 

                                                                                polgármester 

 

Határozati javaslat 

 

1.) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

 megvalósítása érdekében a Pápa Városi Cigány Kisebbségi  Önkormányzattal 2011. július 1. 

 napjától 2011. december 31. napjáig együttműködési megállapodást köt, legfeljebb 10 fő 

 alkalmazására. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az együttműködési 

 megállapodás tervezetét jóváhagyja. 

 

 Határidő: azonnal 

 Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

2.) A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.  

 Határidő: 2011. június 30. 

 Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

mailto:polgarmester@papa.hu


EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

(tervezet) 

 

amely létrejött egyrészről Pápa Város Önkormányzata, Pápa, Fő u. 12., képviseli Dr. Áldozó 

Tamás polgármester, másrészről Pápa Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Pápa, Fő u. 

12.; képviseli Holdosiné Bánhegyi Ildikó elnök között az alábbi célból és feltételekkel: 

 

1. A felek közös célja, hogy kölcsönös együttműködéssel segítsék elő a rövid időtartamú 

közfoglalkoztatás megvalósítását. 

 

2. Az 1. pontban meghatározott célt szem előtt tartva Pápa Város Önkormányzata vállalja, 

hogy a vonatkozó jogszabályokat betartva, a bérpótló juttatásban részesülők állományából 

teljesíti a Pápa Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat legfeljebb 10 fő közfoglalkoztatott 

iránti igényét. 

 

3. A Pápa Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat közli a közfoglalkoztatottak iránti igényét 

a létszám, a betöltendő munkakör, iskolai végzettség és a foglalkoztatás időtartamának 

megjelölésével. 

 

4. A felek rögzítik, hogy a foglalkoztató Pápa Város Önkormányzata, a munkavégzés helyét a 

Pápa Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat - a foglalkoztatóval történt egyeztetést 

követően - határozza meg. 

 

5. A Pápa Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat vállalja, hogy a határozott időre szóló 

munkaszerződések lejártát megelőző 5 munkanapon belül a közfoglalkoztatottak 

tevékenységéről írásban beszámol. 

 

6. Pápa Város Önkormányzata a munkakörhöz tartozó személyi alapbért a mindenkori kötelező 

legkisebb munkabérnek megfelelő összegben biztosítja, figyelemmel a 2004. évi CXXIII. 

törvény 8/A. § (1) bekezdésében foglaltakra. 

 

7. Pápa Város Önkormányzata vállalja, hogy a rövid időtartalmú közfoglalkoztatásra 

benyújtott pályázathoz szükséges  5 % saját forrást biztosítja.  

  

8. Jelen együttműködési megállapodás 2011. július 1. napjától 2011. december 31. napjáig 

szól. 

 

9. Jelen együttműködési megállapodást kizárólag írásban és az indok megjelölésével  

bármelyik fél 60 napos rendes felmondással felmondhatja. 

 

10. Jelen együttműködési megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó 

rendelkezései az irányadók. 

 

11. Ezen együttműködési megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

jóváhagyólag aláírják. 

 

     Pápa,…………………………… 

 

       …………………………………                               …………………………………… 

         Holdosiné Bánhegyi Ildikó                                        Dr. Áldozó Tamás 

            elnök                      polgármester 


