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A2017.07.25én megtartoü stnatfuia alkotó ülést követően a fent nevezett napon az lrányítócsoport
m€trartottia második hivatalos ül&éL

Az lrányítócsoport prcgramelmei a következók voltak:

Beszámoló az elmúlt idószak eseményeiról, korábban hozott határozatok végrehajtásáról
Munkacsoportok rnqalakítása, munkacsoport vezetök megválasztása
Tájékoztató az elkövetkezendö idöszak ieladahió| egyéb feladatok megvitatása
Fórumülés összehívása, meghívó programterv trartalmi eIeminek egyeáetése

2. Foglalkoáatási §tratfuiához kapceolódó prciektekhez munkacsoportfelállítása

A Fórunr tagok által 2afi.a7.25én elfogadott Foglalkoztatási Süatégiában meghatározott
kutcsprojektekhez (Fundamentum proiekt, Megrijulás projekt, Gazdaságifordulat projekt) munkacsoport
felállítása szükságes. A Pro.iekü<ordinátor elözetes egyeáetést követöen javasolta egy munkacsoport
íelállítását mindhárom kulcsprojekte vonatkozóan. A tagokra elsó köóen a hárcm konzorciumitagot
javasolta. A munkacsoport vezetóiének Enying Város Önkormányzata kerüt felkérésre. A
paktumkoordinátor á}tal ismerteteü javaslatta| egyhangú szavazattal (3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás)
az ICS tagok egyetértettek.
A Fejér Megyei Kormányhirratal képviselöje javasolta, hogy a csatlakoás lehetóségét biztosítani
szükséges a többi Fórum tag részére is, valamint a felkéréseknek és azok elfogadásának a Fórumülést
megelózöen meg kelltórténnie. WEn2afil10l10 határozatban rörgzíteni szükséges.
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Echo lnnovációs Műhely Közhasznú Egyesület részéról kífejtésre került, hogy ennek a

munkaeoporürak a legföbb feladata az lenne, hogy az egyes projektelernek pegvalósítását elösegítse.
Tegyen javaslatot arra vonatkozóan, h€y milyen további pályázati forrásokra lehet éplteni a stratfuia
cébk elérése érdekében a térségben megvalósuló €yéb TOP/EFOP projektek kapmán.
A paktumkoordinátor tá.iékoztattra az lCS tagokat aról, hogy a munkamoportot és annak vezetöjét a
Fórumnak jóvá kell hagynia a következó ülésén, valamint a munkacsoport tagok és vezetöje részéróI
nyilaü<ozni szükséges, hogy az adott felkérést a feladafra vállalják.
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3. §olon következő fórumülée öosaehívása, meghívó éo programterv elfogadása

Az lcs t4ok egyetértettek a paktumkoordinátor á}tal ismerteteü $rumülés brvezett dátumával, a
Meghívó és a Progmmterv tartalmával. Az lGS tagok megbí#k a paktumkoordinátrort a Fórumülés
összehívására. Eá az lCSl8f2O17 nan0 számú határozatban szüks€es rögzíteni.

4. A jövó évi munkaterv elkészítésé

A paktumkoordinábr javaslatára a következö évi munkateru elkészítése szükséges. Az lCS tagok
egyértettek és egyhangúan megsaavaáák. Határozat száma lCSlUza17 11 0/1 0.

5. Egyéb

A 2017-es évben m€ egy lCS, valamint Fórum ülés megtartása szükséges. A következö lCS ülés
alkalmával az éves jelentés elkészítéséne.k részletes átbeszélése szük§éges. Az lCS tagok
egyetértettek és egyhangrlan megszavazták. Határozat száma lcsl10l2017l10l10.

A paktum honlapra továbbra is szükségeb az adatok, jegyzökönyvek feltöltése, biztosítva ezz:el a
nyilvánosságot. www.enying.eu-> Helyi foglalkoáatási együttmiik(dések Enying járásMn

Enying, 2017,október 12.
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