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Előterjesztés 
a „Legjobb Női Munkahely 2021 díj” tárgyú pályázathoz kapcsolódó együttműködési megállapodás 

megkötésének utólagos jóváhagyásáról 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség 2021-es évben tizenötödik alkalommal kiírt „Legjobb 
Női Munkahely Pályázat 2021” célja, hogy rámutasson a nők foglalkoztatásának esélyegyenlőségi 
szempontján túl a nők alkalmazásának gazdasági szükségszerűségére és jó példákat mutasson be, amelyeket 
más munkáltatók is átvehetnek. A példaként szereplő munkahelyeken a munkavállalók érdekeit is figyelembe 
véve segítik a munka és a magánélet /családi élet összeegyeztetését. Ugyanakkor a világjárvány sok 
munkaadót kényszerített arra, hogy alapjaiban gondolja át a munkavégzéshez kapcsolódó szokásokat, 
szemléletrendszert. 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújtott be a Hatvani Polgármesteri 
Hivatal (3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) vonatkozásában 2022. november 15-én. A beérkezett pályázatot, 
vezetői kérdőívet, valamint a hivatal női munkatársai által kitöltött kérdőíveket feldolgozták és a „Legjobb 
Női Munkahely 2021 pályázat” Bíráló Bizottsága a 2022. november 22-i döntése alapján Különdíjra 
érdemesnek ítélte.   

A Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség a nyertes pályázókkal együttműködési megállapodást köt, 
melynek alapján a nyertesek a „Legjobb Női Munkahely 2021” Díj felhasználását a cég belső és külső 
kommunikációjában csak a Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetségtől származó tájékoztató anyagok és 
arculati elemek alapján tehetik meg. 

Hatvan Város Önkormányzata vállalja, hogy a Különdíjat érintő belső- és külső kommunikációs 
tevékenysége során utal a Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetségre, valamint vállalja ugyanezt az esetleges 
interjúk, sajtóközlemények, internetes és intranetes megjelenésekre vonatkozóan is.  
Hatvan Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy az együttműködési megállapodás alapján 
átadott logókat 2025. december 31-ig belső és külső kommunikációjában feltünteti az alábbi 
megjelenésekben: honlap, faliújság, helyben szokásos egyéb kommunikációs felületek. 
A Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség által továbbított összes adatot és információt kizárólag Hatvan 
Város Önkormányzata használhatja fel az együttműködési megállapodás feltételeinek megfelelően. A 
Különdíjjal kapcsolatos minden szerzői jog és szellemi tulajdonjog a Magyar Női Karrierfejlesztési 
Szövetség tulajdonát képezi. 
A díjátadó ünnepségre 2022. december 2-án került sor, melynek keretében aláírásra került az együttműködési 
megállapodás. 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a Magyar Női Karrierfejlesztési 
Szövetség és a Hatvani Polgármesteri Hivatal között megkötött együttműködési megállapodás aláírását a 
„Legjobb Női Munkahely 2021" Különdíj vonatkozásában.  
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