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Iktsz: 687-190/2017. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
Készült: Szolnoki Járás Foglalkoztatási Paktum Irányító Csoportjának 

2017. szeptember 27. napján délelőtt 1200 órai kezdettel megtartott üléséről 
  
Az ülés helye: Martfű Város Polgármesteri Hivatal nagy tárgyalóterme 

5435 Martfű, Szent István tér 1. 
 

Az ülésen jelen vannak a jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív alapján az alábbi szervezetek 
képviselői: 
Martfű Város Önkormányzata 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
 

Tanácskozási joggal az alábbi szervezetek és személyek vannak jelen: 
Paktum Iroda tagjai 
Szász Éva jegyző, Martfű Város Polgármesteri Hivatal 
Hegedűsné Blaskó Anikó aljegyző, Martfű Város Polgármesteri Hivatal 
 

Dr. Papp Antal Martfű Város polgármestere, köszöntötte a megjelenteket és megállapította, 
hogy az Irányító Csoport első nyílt ülése 3 taggal határozatképes. 
 

Dr. Molnár György Paktum Iroda vezető az ülés levezető elnökére pedig Dr. Papp Antal 
polgármestert javasolta. 
 

Dr. Papp Antal az ülésen határozottan és egyhangúlag kijelentette, hogy elfogadja a tisztséget. 
 

Dr. Papp Antal polgármester szavazásra tette fel az Irányító Csoport (röviden: ICS) ülés 
levezető elnökére tett javaslatot. Kérte a szervezet tagjait, hogy aki elfogadja, a javaslatot az 
kézfelnyújtással szavazzon. Megállapította, hogy a jelenlévő 3 ICS tag 3 igennel, egyhangúlag, 
ellenszavazat nélkül a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 
 

Szolnoki Járás Foglalkoztatási Paktum Irányító Csoportjának 
1/2017. (IX. 27.) ICS határozata 
Az Irányító Csoport 2017. szeptember 27-én tartott nyílt ülés levezető elnökének 
megválasztásáról 
 

A Szolnoki Járás Foglalkoztatási Paktum Irányító Csoportja a 2017. szeptember 27-én tartott 
nyílt ülés levezető elnökének Dr. Papp Antalt Martfű Város Polgármesterét választja. 
 

Értesülnek: 
1. Paktum tagok 
2. Paktum Iroda 
 

Martfű, 2017. szeptember 27. 
 

 Dr. Papp Antal 
levezető elnök 
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Dr. Papp Antal levezető elnök ismételten megállapította, hogy az ICS nyílt ülése 3 ICS taggal 
határozatképes. Javaslatot tett a napirendi pontok elfogadására az alábbiak szerint: 
 
Az ICS 2017. szeptember 27-i nyílt ülésének napirendi pont javaslatai: 
 

1. A paktum Irányító Csoport és Foglalkoztatási Fórum működési szabályzata (ügyrend) 
megtárgyalása 
Előadja: Dr. Papp Antal polgármester 

 
2. Az Irányító Csoport éves munkatervének megtárgyalása 

Előadja: Dr. Papp Antal polgármester 
 

3. 3 projektterv (Munkáltatók érzékenyítése a megváltozott munkaképességű és a 
hátrányos helyzetű munkavállalók fogadására, A térségben működő munkáltatók 
fejlesztése, Az üzleti szolgáltatások fejlesztése a foglalkoztatási szint növelése 
érdekében) megtárgyalása 
Előadja: Dr. Papp Antal polgármester 
 

4. Működési és Monitoring Kézikönyv megtárgyalása 
Előadja: Dr. Papp Antal polgármester 

 
5. A paktum menedzsmentszervezet éves munka- és költségterve megtárgyalása 

Előadja: Dr. Papp Antal polgármester 
 
Dr. Papp Antal levezető elnök szavazásra tette fel az ICS nyílt ülés napirendi pontjait. Kérte 
a szervezet tagjait, hogy aki elfogadja, a nyílt ülés napirendi pontjait az kézfelnyújtással 
szavazzon. Megállapította, hogy a jelenlévő 3 ICS tag 3 igennel, egyhangúlag, ellenszavazat 
nélkül a nyílt ülés napirendi pontjait elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 
 
Szolnoki Járás Foglalkoztatási Paktum Irányító Csoportjának 
2/2017. (IX. 27.) ICS határozata 
Az Irányító Csoport 2017. szeptember 27-én tartott nyílt ülésének napirendi pontjairól 
 
Az Irányító Csoport 2017. szeptember 27-én tartott nyílt ülés napirendi pontjait az alábbiak 
szerint fogadja el: 
 

1. A paktum Irányító Csoport és Foglalkoztatási Fórum működési szabályzata (ügyrend) 
megtárgyalása 
Előadja: Dr. Papp Antal polgármester 

 
2. Az Irányító Csoport éves munkatervének megtárgyalása 

Előadja: Dr. Papp Antal polgármester 
 

3. 3 projektterv (Munkáltatók érzékenyítése a megváltozott munkaképességű és a 
hátrányos helyzetű munkavállalók fogadására, A térségben működő munkáltatók 
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fejlesztése, Az üzleti szolgáltatások fejlesztése a foglalkoztatási szint növelése 
érdekében) megtárgyalása 
Előadja: Dr. Papp Antal polgármester 
 

4. Működési és Monitoring Kézikönyv megtárgyalása 
Előadja: Dr. Papp Antal polgármester 

 
5. A paktum menedzsmentszervezet éves munka- és költségterve megtárgyalása 

Előadja: Dr. Papp Antal polgármester 
 
 
Értesülnek: 
1. ICS tagok 
2. Paktum Iroda 
 
Martfű, 2017. szeptember 27. 
 
 
 

 Dr. Papp Antal 
levezető elnök 
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1. napirendi pont 
A paktum Irányító Csoport és Foglalkoztatási Fórum működési szabályzata (ügyrend) 
megtárgyalása 
 
 
Dr. Papp Antal levezető elnök ismertette a paktum Irányítócsoport és a Foglalkoztatási Fórum 
működési szabályzatát 
 
Dr. Papp Antal levezető elnök szavazásra tette fel a paktum Irányító Csoport és 
Foglalkoztatási Fórum működési szabályzatát. Kérte a szervezet tagjait, hogy aki elfogadja, a 
javaslatot az kézfelnyújtással szavazzon. Megállapította, hogy a jelenlévő 3 ICS tagok 3 
igennel, egyhangúlag, ellenszavazat nélkül a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 
 
Szolnoki Járás Foglalkoztatási Paktum Irányító Csoportjának 
3/2017. (IX. 27.) ICS határozata 
A paktum Irányító Csoport és Foglalkoztatási Fórum működési szabályzatának 
(ügyrend) elfogadása 
 
A Szolnoki Járás Foglalkoztatási Paktum Paktumszervezete a paktum Irányító Csoport és 
Foglalkoztatási Fórum működési szabályzatát (ügyrend) a határozat melléklete szerint 
elfogadja. 
 
Értesülnek: 
1. ICS tagok 
2. Paktum Iroda 
 
Martfű, 2017. szeptember 27. 
 
 
 

 Dr. Papp Antal 
levezető elnök 
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TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00002 

A paktum Irányító Csoport és Foglalkoztatási Fórum működési 
szabályzata (ügyrend) 

„Szolnoki járás foglalkoztatási paktum” 

1. melléklet a 3/2017. (IX. 27.) ICS határozatnak 
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KÉSZÍTETTE: MEGAKOM Tanácsadó 
Iroda 

 

 

 

MEGBÍZÓ: Martfű Város Önkormányzata 
2017.09.27. 

 

 

A DOKUMENTUM a „SZOLNOKI járási foglalkoztatási PAKTUM” CÍMŰ, 
TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00002 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKTHEZ 
KAPCSOLÓDÓAN KERÜLT KIDOLGOZÁSRA.  
 

 

www.megakom.hu 
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Bevezetés 
A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága 
(továbbiakban: Támogató) Terület és Településfejlesztési Operatív Program TOP-5.1.2-15 „Helyi 
foglalkoztatási együttműködések” tárgyú felhívására konzorciumi formában Martfű Város 
Önkormányzata és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal „Szolnoki járás foglalkoztatási 
paktum” címen és TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00002 azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet 
nyújtott be. 

A támogatási kérelem alapvető célja a foglalkoztatottsági szint növelésén, a minőségi foglalkoztatás 
ösztönzésén, a hátrányos helyzetű álláskeresők tartós munkaerőpiaci integrációján, a munkaerőhiány 
csökkentésén és a helyi partnerségek megerősítésén keresztül a helyi gazdaság teljesítőképességének 
javítása. 

A kérelmet a Támogató a 2017. március 14-én kelt döntés értelmében támogatásban részesítette, 
amelyre 2017. április 11-én a felek Támogatási Szerződést kötöttek. A foglalkoztatási paktum projekt 
megvalósítására megítélt támogatás összege összesen 382 585 862 Ft, azaz 
háromszáznyolcvankétmillió-ötszáznyolcvanötezer-nyolcszázhatvankettő forint. 

1. ábra: A foglalkoztatási paktum projekt időbeli keretei és jelen dokumentum hatálya 

 

Forrás: saját szerkesztés 

A Szolnoki Járási Foglalkoztatási Paktum működését megalapozó dokumentumcsomag elemeit a 
következő ábra ismerteti. 

2. ábra: A Szolnoki Járási Foglalkoztatási Paktum működését megalapozó dokumentumok 

 

Forrás: saját szerkesztés 

Támogatási 
Szerződés hatályba 

lépése

2017. április 11.

A projekt fizikai 
befejezése

2020.01.02.

Pénzügyi elszámolás 
határideje 

2020.04.01.

HATÉKONY ÉS 
EREDMÉNYES 
PAKTUM 
MŰKÖDÉS

Együttműködési megállapodás

Ügyrend

Működési és Monitoring Kézikönyv

Paktummenedzsment munka- és költségterve

Irányító Csoport munkaterve



Oldal 9 / 123 

A működési dokumentumok szerepe, hogy meghatározzák a Szolnoki Járási Foglalkoztatási Paktum 
működésére vonatkozóan az Irányító Csoport és Foglalkoztatási Fórum hatáskörét, illetve rögzítsék a 
működés során fellépő feladatok leírását. Mindez annak érdekében történik, hogy a vállalt 
tevékenységek megvalósításához és monitoringjához szükséges feladatok valamennyi érintett számára 
ismertek legyenek, valamint, hogy az együttműködési, kapcsolattartási és beszámolási rend is nyomon 
követhetővé váljon. A dokumentumok továbbá hozzájárulnak ahhoz, hogy a kötelező minősítési eljárást 
a Szolnoki Járási Foglalkoztatási Paktum sikeresen zárhassa le. 

Jelen dokumentum célja az Irányító Csoport és Foglalkoztatási Fórum működési viszonyainak 
szabályozása, ami ennek megfelelően tartalmazza: 

az ügyrend hatályát, 

a paktumszervezet áttekintő bemutatását, 

a működési, ülésezési és kapcsolattartási rendet, 

valamint a paktum képviseletének és nyilvánosságának szabályait. 

Az ügyrend betartása (betartatása) az Irányító Csoport és a Foglalkoztatási Fórum tagjainak elsőrendű 
kötelessége. 
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1. Az ügyrend hatálya 
Az ügyrendben foglalt rendelkezések a „Szolnoki járás foglalkoztatási paktum” címen és TOP-5.1.2-15-
JN1-2016-00002 azonosító számon regisztrált projekt keretén belül kialakított Foglalkoztatási Fórum és 
Irányító Csoport valamennyi tagjára kiterjednek. 

Jelen dokumentum a Foglalkoztatási Fórum által történő megvitatást követően, az Irányító Csoport 
jóváhagyásának napján lép életbe, és a fent hivatkozott sorszámú projekt mindenkor hatályos 
Támogatási Szerződésében megjelölt projektzárás napjáig szól. 

A projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, és a Kedvezményezett 
a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló Záró Projektfenntartási Jelentését 
benyújtotta, és azt a Támogató jóváhagyta, valamint a záró jegyzőkönyv elkészült. 

2. A Szolnoki Járás Foglalkoztatási Paktum szervezete 
A Szolnoki Járás Foglalkoztatási Paktum működtetése egy több szervezeti egységből álló 
paktumszervezet feladata. A paktumban kötelező partnerként vesznek részt a paktumprojekt 
megvalósításáért felelős konzorciumi tagok, Martfű Város Önkormányzata és a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kormányhivatal. A paktumszervezetnek a kötelező partnerek mellett bármely további helyben 
működő szervezet tagja lehet, amennyiben együttműködési hajlandóságát szándéknyilatkozat 
aláírásával is kifejezi. A paktumszervezet felépítésének, működésének feltételeit jelen dokumentum 
szabályozza. 

3. ábra: A paktumszervezet főbb szervezeti egységei 

 

 Projektmenedzsment  

Forrás: saját szerkesztés 

A Szolnoki Járási Foglalkoztatási Paktum szervezete alapvetően három fő szervezeti egységből, az 
Irányító Csoportból, a Foglalkoztatási Fórumból és a Paktumirodából áll. 

Foglalkoztat
ási Fórum

Irányító 
Csoport

Foglalkoztatási 
paktum főbb 

szervezeti 
egységei

Paktumiro
da
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A projekt megvalósításáért elsősorban a kedvezményezett konzorcium felel, továbbá az Irányító Csoport 
tagjaiként nekik van meghatározó szerepük a stratégiai jellegű döntések meghozatalában is. Az operatív 
feladatok ellátásáért a Paktumiroda felelős, míg a Foglalkoztatási Fórum egyfajta közgyűlésként 
értelmezhető, amelyben megfigyelő és véleményező jogkörrel külső szereplők is részt vehetnek. A 
projekt adminisztrációjáért felelős projektmenedzsment szervezet is kiemelt funkciót tölt be a feladatok 
végrehajtásában, ugyanakkor szervezetileg nem tartozik a paktumhoz. 

2.1. Foglalkoztatási Fórum 

A Szolnoki Járási Foglalkoztatási Paktum egyeztető szerve, a paktumszervezet legnagyobb szervezeti 
egysége a Foglalkoztatási Fórum, amelyet az Együttműködési Megállapodást aláíró tagok közösen 
működtetnek. Legfőbb célja a széles körű nyilvánosság és a helyi társadalom bevonásának biztosítása, a 
demokratikus működés feltételeinek megteremtése. Ennek megfelelően a Fórum ülései minden 
esetben nyitott az érdeklődők - pl. egyéb munkaerő-piaci szervezetek és helyi lakosok - számára, 
formális csatlakozás nélkül is. Az üléseken ugyanakkor szavazati jog csak az Együttműködési 
Megállapodást aláíró tagok számára biztosított. 

A Foglalkoztatási Fórum tagjai az alábbi szervezetek köréből kerülhet ki: helyi önkormányzatok; a 
munkaügyi szervezet; érdekképviseleti szervek; képző intézmények; civil és nonprofit szervezetek; 
munkáltatók, gazdasági partnerek; egyházak. A paktum tagjainak pontos listáját az Együttműködési 
Megállapodás tartalmazza. A paktumhoz való csatlakozás szándékát az Irányító Csoportnak kell jelezni, 
az erre vonatkozó nyilatkozat benyújtásával. A tagsági kérelmet az Irányító Csoport bírálja el a 
Foglalkoztatási Fórum elvi beleegyezését követően. 

A Foglalkoztatási Fórum főbb feladatai az alábbiak: 

� A fejlesztéssel érintett térség munkaerő piaci helyzetének felmérése, a felmerülő problémák 
okainak feltárása, információk szolgáltatása a résztvevők számára, 

� Javaslattétel az éves munkaprogramra, valamint munkaerő piaci projektekre vonatkozóan, 
� Az Irányító Csoport által kidolgozott éves munkaterv és költségvetés szakmai előrehaladásának 

véleményezése, 
� A partnerség kialakulásának támogatása, közreműködés a térségi szereplők 

kezdeményezéseinek összehangolásában, 
� A Foglalkoztatási Helyzetelemzés, Stratégia, és Akcióterv tartalmának véleményezése, és 

elfogadása, a dokumentumok teljesítésének nyomon követése, indokolt esetben módosítások 
kezdeményezése. 

� A térség szereplői közötti véleménycsere, információáramlás biztosítása. 

 

2.2. Irányító Csoport 

Az Irányító Csoport a paktum irányító és döntéshozó szerve. Az Irányító Csoport felelős a projekt 
végrehajtásához kapcsolódó stratégiai és operatív döntések meghozataláért, amely magában foglalja a 
projekt tevékenységeihez, feladataihoz kapcsolódó szakmai irányok meghatározását, a projekt pénzügyi 
és szakmai előrehaladásának nyomon követését, valamint a közreműködést a szerződések 
létrehozásának folyamatában. 

Az Irányító Csoport teljes jogú tagjait a következő szervezetek biztosítják: 

� Martfű Város Önkormányzata (Papp Antal polgármester, az Irányító Csoport elnöke), 
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� Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal (Dr. Kállai Mária kormánymegbízott, az Irányító 
Csoport alelnöke), 

� Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (Dr. Sziráki András elnök, az Irányító 
Csoport teljes jogú tagja). 

Döntési jogkörrel a fenti szervezetek vezető tisztségviselői (a vezető tisztségviselő neve az adott 
szervezet megnevezése után zárójelben található), vagy az általuk meghatalmazott személyek 
rendelkeznek. A szervezet munkájában megfigyelő-véleményezői jogkörrel részt vehetnek a 
Paktumiroda munkatársai is. Indokolt esetben az Irányító Csoport elnöke a tagok kezdeményezésére 
eseti meghívott személyeket kérhet fel az ülésen való részvételre. 

Az Irányító Csoport főbb feladatai a paktum megállapodásban foglaltak alapján az alábbiak: 

� A paktum irányítása és képviselete, 
� A projekt pénzügyi és szakmai előrehaladásának felügyelete, 
� A foglalkoztatási együttműködés fejlesztését és fenntarthatóságát szolgáló szakmai javaslatok 

készítése, és a Foglalkoztatási Fórumnak történő bemutatása, 
� A Foglalkoztatási Fórum tájékoztatása az elvégzett munkákról, 
� A Foglalkoztatási Fórum napirendjére kerülő szakmai anyagok, előterjesztések előzetes 

véleményezése, 
� A Foglalkoztatási Fórum által megfogalmazott ajánlások megvalósításának kezdeményezése, 
� Beszámolás a Foglalkoztatási Fórum ülésein a Fórum által megfogalmazott javaslatok 

megvalósításáról, illetve annak eredményeiről, 
� A paktumprojekt által kitűzött célok, elvárt eredmények megvalósulását szolgáló projektek 

előkészítésének, végrehajtásának kezdeményezése. 
� A paktum képviseletére és a nyilvánosságra vonatkozó szabályok kidolgozása a Foglalkoztatási 

Fórum által megfogalmazott javaslatok figyelembe vételével, 
� A paktumműködés monitoring folyamatának meghatározása, figyelemmel kísérése, 
� A Paktumiroda beszámolóinak jóváhagyása, 
� A partnerség közötti információáramlásban való közreműködés, az országos, megyei és járási 

partnerségi kapcsolatok fejlesztése. 

 

2.3. Paktumiroda 

A Paktumiroda Martfű Város Önkormányzatának megbízásából fakadóan felelős a paktumszervezet napi 
szintű adminisztratív és szervezési feladatainak ellátásáért. Az iroda főbb tevékenységei a paktum 
megállapodás alapján a következők: 

Feladatai az alábbiak: 

� Információgyűjtés és -szolgáltatás a projekt által érintett térség gazdasági és foglalkoztatási 
helyzetéről. 

� Információgyűjtés és -szolgáltatás a paktum keretében elérhető támogatásokról, 
szolgáltatásokról. 

� A foglalkoztatásbővítést szolgáló projektötletek generálása, információk gyűjtése és megosztása 
a partnerségen belül. 

� A vállalkozói igényeket kielégítő foglalkoztatást segítő képzések, tréningek kezdeményezése; 
� A vállalkozások által feltárt problémák és megfogalmazott igények közvetítése a szakmai 

szervezetek és hatóságok felé. 
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� A Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és 
Foglalkoztatási Főosztály Foglalkoztatási Osztályával együttműködve tájékoztatás nyújtása a 
munkahelyteremtés, és -megtarás, valamint a munkavállalás segítése érdekében. 

� Szakértői tanácsadás nyújtása a partnerek és a célcsoport tagjai számára. 
� Folyamatos kapcsolattartás a paktumterületen található települési és kisebbségi 

önkormányzatokkal, képző intézményekkel, nonprofit szervezetekkel és vállalkozókkal történő 
folyamatos kapcsolattartás. 

� Gondoskodás a paktum hivatalos honlapjának folyamatos aktualizálásáról. 
� A Foglalkoztatási Fórum és az Irányító Csoport üléseinek előkészítése, lebonyolítása, és 

dokumentálása. 
� Együttműködés a projektmenedzsmenttel a szükséges projektdokumentáció elkészítésében, 

amely magában foglalja a partneri egyeztetések jelenléti íveinek, fotódokumentációinak, 
jegyzőkönyveinek elkészítését is. 

� Az együttműködés eredményeinek nyomon követése, értékelése. 
� Az éves munkaprogram és a költségvetés teljesítését bemutató összefoglaló készítése, 

kimutatás készítése az eltérésekről. 
� A működés szakmai tapasztalatainak összegyűjtése és megosztása megyei és országos szinten. 

 

2.4. Projektmenedzsment 

A TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00002 projekthez kapcsolódó projektmenedzsment feladatokat külső 

vállalkozás látja el a Martfű Város Önkormányzatával megkötött Vállalkozási Szerződés alapján és a 

272/2014 (XI. 5.) kormányrendelet 5. sz. mellékletének 3.8.2. bekezdésében megfogalmazott előírások 

figyelembe vételével. A tevékenység zavartalan ellátásáért a projektmenedzser, a pénzügyi vezető és a 

szakmai munkatárs(ak) felelnek.  

A projektmenedzsment legfőbb feladatai az alábbiak: 

� Feladatok megtervezése és nyomon követése:  
- az előkészítéshez kapcsolódó, illetve a megvalósítás során felmerülő aktuális feladatok 

megtervezése, pontos ütemezése,  
- a feladatok végrehajtásának biztosítása és nyomon követése,  
- a Támogatási Szerződésben vállaltak teljesítése és a határidők betartása (különös 

tekintettel a mérföldkövekre),  
- közreműködés a vállalt indikátorok teljesítésének nyomon követésében.  

� Beszerzések: közreműködés a beszerzések megtervezésében, nyomon követésében - a 
közbeszerzési szakértővel együttműködve.  

� Pénzügyi adminisztráció és a projektvégrehajtás dokumentációja:  
- a finanszírozás tervezése, a források összehangolásának biztosítása,  
- a szerződések és számlák kezelési, nyilvántartási rendszerének megtervezése és kialakítása,  
- előleg igénylése, 
- kifizetés-igénylések összeállítása (időközi, záró), a kifizetés-igénylésekhez kapcsolódó 

beszámolók, jelentések elkészítése, 
- projekttel kapcsolatos dokumentumok nyilvántartása és megőrzése.  

� Módosítások kezelése:  
- a Támogatási Szerződés esetleges módosításának kezdeményezése,  
- változásbejelentések kezelése.  
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� Kapcsolattartás és kommunikáció:  
- kapcsolattartás a Közreműködő Szervezettel, illetve az Irányító Hatósággal,  
- partnerség biztosítása, a konzorciumi partnerek közötti kommunikáció rendjének 

kialakítása,  
- projektülések szervezése, lebonyolítása, dokumentálása. 
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3. Működési, ülésezési és kapcsolattartási rend 
3.1. Működési rend 

A Szolnoki Járás Foglalkoztatási Paktum a térségi szintű foglalkoztatáspolitika társadalmasításának 
eszköze, amely aktív helyi partnerségen alapul. A paktum tagjai a munkaerőpiaci folyamatok 
alakításában és alakulásában jelentősen érintett szervezetek. Erőforrásaik hatékony felhasználása és 
szükségleteik érvényesítése érdekében egyfajta munkaerőpiaci együttműködési forma létrehozásában 
érdekeltek. 

A Szolnoki Járási Foglalkoztatási Paktum alapító tagja Martfű Város Önkormányzata és a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Kormányhivatal, valamint együttműködő partnerek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. A paktumszervezetet 
valamennyi, a helyi munkaerőpiaci folyamatok formálásában érintett szervezetnek csatlakozási 
lehetőségét biztosítva kell létrehozni és működtetni. A paktumhoz való csatlakozás szándékát az Irányító 
Csoportnak kell jelezni, az erre vonatkozó nyilatkozat benyújtásával. A tagsági kérelmet az Irányító 
Csoport bírálja el, a Foglalkoztatási Fórum elvi beleegyezését követően. 

A Foglalkoztatási Fórum tagjai az alábbi szervezetek köréből kerülhet ki: helyi önkormányzatok; a 
munkaügyi szervezet; érdekképviseleti szervek; képző intézmények; civil és nonprofit szervezetek; 
munkáltatók, gazdasági partnerek; egyházak. A paktum tagjainak pontos listáját az Együttműködési 
Megállapodás tartalmazza. 

3.2. Ülésezési rend 
3.2.1. Foglalkoztatási Fórum ülésezési rendje 

Foglalkoztatási Fórum összehívása 

A Foglalkoztatási Fórum évente legalább kettő alkalommal ülésezik. A Foglalkoztatási Fórum 
összehívásáról és ülésének helyszínéről az Irányító Csoport dönt. A meghívók kiküldését az Irányító 
Csoport vezetőjének jóváhagyását követően a Paktumiroda projekt koordinátora végzi, legalább 10 
naptári nappal az ülés időpontja előtt. A Fórum összehívásáról a paktum honlapján felhívást kell közzé 
tenni. Az ülés nyilvános, így bárki részt vehet rajta, de az Együttműködési megállapodást aláíró 
szervezetek meghívása kötelező. 

Rendkívüli ülés összehívására indokolt esetben (pl. gyors döntéshozást kívánó, halasztást nem tűrő 
esetek) lehetőség van. Rendkívüli ülés összehívását az Irányító Csoport, valamint a Foglalkoztatási Fórum 
tagjai kezdeményezhetik. A Fórum tagjai abban az esetben kezdeményezhetik rendkívüli ülés 
összehívását, ha a Fórumban résztvevő szervezetek képviselőinek legalább egyharmada írásban, az ok 
és cél megjelölésével kérvényezi azt. A Foglalkoztatási Fórum rendkívüli ülését az indítvány 
kézhezvételétől számított 15 naptári napon belül kell összehívni. 

A Foglalkoztatási Fórum üléseken résztvevők köre 

A résztvevőket három kategóriába, állandó, szavazati jogkörrel rendelkező tagok, állandó, megfigyelői-
véleményezői jogkörrel rendelkező tagok, illetve eseti meghívottak sorolhatjuk. 

� Az állandó, szavazati jogkörrel rendelkező tagok: az Irányító Csoport tagjai, valamint a 
paktumban résztvevő minden egyéb szervezet (együttműködési megállapodást aláírt szervezet) 
által delegált személy. A személyek akadályoztatása esetén az őket helyettesítő személy, akiket 
a szervezetek belső működési szabályzata kijelöl. 
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� Az állandó, megfigyelői-véleményezői jogkörrel rendelkező tagok: a projektiroda és a 
projektmenedzsment szervezet tagjai. 

� Eseti meghívottak: az általuk érintett témában megfigyelői-véleményezői jogkörrel bíró 
személyek. 

Határozatképesség 

Foglalkoztatási Fórum abban az esetben határozatképes, ha az állandó szavazati jogkörrel rendelkező 
tagok 50%-a plusz egy fő jelen van az ülésen. Amennyiben a szavazati jogkörrel rendelkező tagokat 
helyettesítő személy képviseli, akkor a helyettesítő személy írásos meghatalmazás alapján jogosult a 
szavazáson való részvételre. Helyettesítés esetén a meghatalmazás a Foglalkoztatási Fórum üléséről 
készült jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

Az ülés napirendi pontjai 

Az ülés napirendjére javaslatot tehet az Irányító Csoport és a Foglalkoztatási Fórum bármely tagja, 
valamint az a személy vagy szervezet, akit/amelyet erre az Irányító Csoport felkér. Az ülések napirendi 
pontjait az Irányító Csoport elnöke terjeszti elő. A tervezett napirendre vonatkozó javaslatot előzetesen 
a meghívóban szerepeltetni kell. A meghívottak a meghívó kézhezvételétől számított 3 naptári napon 
belül jelezhetik, amennyiben újabb napirendi pontot javasolnak felvételre. Indokolt esetben az ülések 
közben is lehetőség van újabb napirendi pontok kitűzésére. Az ülésen résztvevők megtárgyalják, majd a 
szavazati joggal rendelkezők szavazás keretében elfogadják a napirendi pontokat. 

4. ábra: A napirendi pontok kialakításának folyamata 

 
Forrás: saját szerkesztés 

A hozzászólás rendje 

A Fórum ülését az Irányító Csoport elnöke, akadályoztatása esetén az alelnök, vagy egyéb hivatalosan 
kijelölt helyettese vezeti le. A napirendi pontokat az ülés levezetője ismerteti. Az egyes pontok 
megtárgyalása során valamennyi tagnak lehetősége adódik véleményt formálni az adott témával 
kapcsolatosan. A hozzászólás joga első körben a szavazati joggal rendelkező tagokat illeti meg, azt 
követően bárki kifejezheti véleményét az adott napirendi ponthoz kapcsolódóan. Az ülésen jegyzőkönyv 
készül, így a vélemények, kérdések, az azokra adott válaszok pontosan rögzítésre kerülnek.  

1. A Paktumiroda 
munkatársa elkészíti a 

meghívókat, egyeztetve az 
Irányító Csoport 

vezetőjével.

2. Az Irányító Csoport 
vezetője előterjeszti a 
napirendi pontokat.

3. Írásos formában bármely 
tag javaslatal élhet további 

napirendi pontok 
megfogalmazására és 

előterjesztésére.

4. Indokolt esetben az ülés 
során is felvehetők új 

napirendi pontok.

5. A napirendi pontok 
megtárgyalása, 
döntéshozatal



Oldal 17 / 123 

Döntéshozatal 

A Foglalkoztatási Fórumnak a Paktum működésével kapcsolatosan határozathozatali jogköre nincs. A 
Fórum saját hatáskörében (például a Foglalkoztatási Stratégia és Akcióterv elfogadásáról) hozhat 
döntéseket, amit az Irányító Csoport elé terjeszt. Az Irányító Csoport a Foglalkoztatási Fórum által 
jóváhagyott döntéseket határozattal támogatva elfogadhatja vagy elvetheti. A döntéshozatal a jelenlévő 
szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű többségének egyetértésével történik. 

Írásbeli döntéshozatal: 

Az írásbeli döntéshozatali eljárás megindítására van lehetőség, amennyiben a Foglalkoztatási Fórum a 
jelenlévők létszáma alapján nem határozatképes, vagy előre nem látott (rendkívüli) helyzetben. Ez 
esetben az Irányító Csoport elnöke kezdeményezi az írásbeli döntéshozatali eljárás megindítását. A 
Paktumiroda projekt koordinátora valamennyi szavazati joggal rendelkező tagot elektronikus úton 
tájékoztatja az írásbeli döntéshozatali eljárás lefolytatásáról, és megküldi részükre az alábbi 
dokumentumokat: 

� a Foglalkoztatási Fórum üléséről készült feljegyzést,  
� a döntéshozatal tárgyát képező határozati javaslato(ka)t, 
� a döntés meghozatalát támogató háttéranyagokat. 

Indokolt esetben az Irányító Csoport dönthet Foglalkoztatási Fórum összehívását mellőző írásbeli 
döntéshozatali eljárás megindításáról, azonban ez nem számít bele a Foglalkoztatási Fórum évente 
legalább 2 alkalommal összehívásra kerülő üléseibe. 

A döntési javaslat, a szavazó lap és a szükséges háttér információk előkészítésért paktumiroda 
munkatársai a felelősek. Az Irányító Csoport elnökének jóváhagyását követően a projekt koordinátor 
gondoskodik az elkészült dokumentáció és a véleményezésre rendelkezésre álló határidő megküldéséről 
a partnerek számára. A véleményezésre rendelkezésre álló idő az Irányító Csoport elnöke által 
meghatározott napon 23:59-okor jár le. 

Az iroda projekt koordinátora a véleményezési határidő lejártát követő 2 munkanapon belül 
gondoskodik a beérkező vélemények összeírásáról, és átvezetéséről a döntési javaslatban, majd a 
módosított döntési javaslatot az eltérések jegyzékével megküldi a partnerek számára. 

Az esélyegyenlőség biztosítása és az írásbeli döntéshozatali eljárás eredményes lebonyolítása 
érdekében a projekt koordinátor és/vagy a szakmai munkatárs valamennyi szavazati joggal rendelkező 
tagot telefonon is értesíti az elektronikus üzenet megküldéséről.  

A Foglalkoztatási Fórum szavazati joggal rendelkező tagjai döntési javaslatukat az Irányító Csoport 
elnöke által meghatározott határidőn (általános esetben öt, indokoltan sürgős esetben kettő munkanap) 
belül megküldik az Irányító Csoport elnökének és a Paktumiroda projekt koordinátorának. Az írásbeli 
szavazás esetén az arra jogosult tagoknak „igen”-nel, „nem”-mel vagy „tartózkodik” kell válaszolnia, 
hogy a határozati javaslatot elfogadja-e. Az írásbeli döntéshozatali eljárás érvényességének és 
eredményességének megállapítása az általános döntéshozatali eljárás szabályai szerint történik. 

Helyettesítési rend 

A Foglalkoztatási Fórumon kötelező érvénnyel részt kell vennie az Irányító Csoport elnökének és 
alelnökének. Az elnököt és alelnököt akadályoztatásuk esetén csak és kizárólag az általuk 
meghatalmazott személyek képviselhetik. Az Irányító Csoport egyéb, szavazati joggal rendelkező tagját 
távollétében az általa megbízott helyettes képviselheti. 
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A Foglalkoztatási Fórum jegyzőkönyvének hitelesítésére az Irányító Csoport elnökének akadályoztatása 
esetén az általa kijelölt helyettes jogosult. A jegyzőkönyvet hitelesítő másik Foglalkoztatási Fórum tag 
(akit az Irányító Csoport elnöke korábban kijelölt) távolléte esetén kizárólag egy vele azonos jogkörrel 
rendelkező Foglalkoztatási Fórum taggal helyettesíthető. 

Foglalkoztatási Fórum üléseinek dokumentálása 

A Fórum üléseiről a Paktumiroda kijelölt munkatársa jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyvnek a 
következő, minimálisan elvárt tartalommal kell készülnie: 

� ülés helye és időpontja,  
� napirendi pontjai,  
� a megjelentek jegyzéke,  
� a hozzászólások tartalmi lényege, 
� döntéshozatal esetén a határozat sorszáma, a szavazás témája és a szavazati arány, 
� helyettesítés esetén mellékletként a két tanú által ellenjegyzett írásos meghatalmazások. 

A Foglalkoztatási Fórumon készült jegyzőkönyvet az Irányító Csoport elnöke és az általa kijelölt tag az 
aláírásával hitelesíti. 

Az ülések jegyzőkönyvében foglaltakat az Irányító Csoportnak lehetőségeihez mérten figyelembe kell 
vennie. A Paktumiroda kijelölt munkatársa a Foglalkoztatási Fórum és az Irányító Csoport sorszámozott 
határozatairól nyilvántartást (határozatok könyve) vezet. A kijelölt felelős a jegyzőkönyvet és 
mellékleteit a Foglalkoztatási Fórum ülését követő 15 naptári napon belül elektronikus formában kiküldi 
az ülésen résztvevők részére, valamint feltölti a projekt hivatalos honlapjára. A koordinátor a Fórum 
üléseiről fotódokumentációt készít. 

Az írásbeli döntéshozatal eredményének összesítése és dokumentálása során az erre kijelölt 
paktumiroda munkatárs két tanú jelenlétében összesíti a beérkező szavazatokat, a döntés eredményéről 
feljegyzést készít, amely tartalmazza a szavazati joggal rendelkező tagok szavazatának, észrevételeinek 
ismertetését. A feljegyzést a kijelölt paktumiroda munkatárs és a tanúk aláírásukkal hitelesítik.  

A projekt koordinátor vagy a szakmai munkatárs gondoskodik az eredeti feljegyzés - meghozott 
döntésekkel történő - kiegészítéséről. A kiegészített dokumentumot az írásos döntéshozatali eljárás 
lezárását követő 10 naptári napon belül elektronikus úton kiküldi a Foglalkoztatási Fórum valamennyi 
tagjának, valamint feltölti a projekt hivatalos honlapjára. 

3.2.2. Irányító Csoport ülésezési rendje 

Az Irányító Csoport összehívása 

Az Irányító Csoport - az elfogadott éves munkaterv alapján - évente legalább 2 alkalommal ülésezik. Az 
Irányító Csoport egyhangú szavazás esetén a munkatervtől eltérhet. Rendkívüli ülés összehívását 
bármely tag kezdeményezheti az elnöknél, aki 30 naptári napon belül köteles összehívni az ülést. Az 
Irányító Csoport üléseit az elnök hívja össze és vezeti.  

Az Irányító Csoport üléseken résztvevők köre 

Az ülésen résztvevőket három csoportra oszthatjuk: 

� állandó, szavazati jogkörrel rendelkező tagok: elnök, alelnök, illetve a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara képviselője; 

� állandó, megfigyelői-véleményezői jogkörrel rendelkező tagok: a Paktumiroda projekt 
koordinátora és szakmai munkatársa; 
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� eseti meghívottak: az általuk érintett témában megfigyelői-véleményezői jogkörrel 
rendelkeznek. Az üléseken eseti meghívottak részvétele az Irányító Csoport egyhangú 
többséggel hozott határozata alapján lehetséges. 

Napirendi pontok meghatározása  

Az ülések tervezett napirendjét az Irányító Csoport tagoknak ki kell küldeni az ülés időpontja előtt 
legalább 10, indokoltan sürgős esetben pedig minimum 5 naptári nappal. A meghívót, a napirendet és a 
mellékleteket (háttéranyagok, előterjesztések) elektronikus formában kell a tagoknak, illetve az eseti 
meghívottaknak eljuttatni. Az ülések napirendjét az elnök terjeszti elő. A tervezett ülést megelőző 
legalább 7 nappal bármely tag írásos formában javaslatot tehet újabb napirendi pont felvételére. A 
napirend elfogadása előtt az Irányító Csoport tagjai javasolhatják új napirendi pontok felvételét, 
amelynek elfogadásához a tagok egyszerű többséggel meghozott döntése szükséges.  

Döntéshozatal 

Az Irányító Csoport döntéseiről minden esetben határozat születik. A szervezeti egység akkor 
határozatképes, amennyiben az ülésen az Irányító Csoport három állandó tagja közül legalább kettő 
jelen van. Az állandó tagokat az intézmények belső működési rendje alapján kijelölt meghatalmazott 
személy is képviselheti. Abban az esetben, ha nincs meg a határozathozatalhoz szükséges létszám, az 
elnöknek 15 naptári napon belül újabb ülést kell összehívni ugyanazon napirendi pontokkal. Ilyenkor 
csak a megismételt ülésre szóló meghívót kell a tagoknak és az eseti meghívottaknak kiküldeni, az ülést 
megelőző legalább 5 naptári napon belül. Az Irányító Csoport megismételt ülése a megjelentek 
létszámától függetlenül határozatképes. 

Az Irányító Csoport döntéseit egyszerű többséggel, kézfeltartásos nyílt szavazással hozza meg. 
Szavazategyenlőség esetén az Irányító Csoport elnöke hozza meg a véső döntést. Amennyiben egy adott 
kérdésben nincsen lehetőség többségi döntés kialakítására, az elnök javasolhatja a kérdés napirendről 
történő törlését, amelyet szavazásra bocsát az Irányító Csoport tagjai részére.  

Az Irányító Csoport egyhangú döntése szükséges az alábbi határozatok meghozatalához: 

� az ügyrend elfogadása és módosítása; 
� az éves munkaterv és költségvetés elfogadása és módosítása; 
� eseti meghívottak ülésen való részvételének jóváhagyása. 

Amennyiben egy rendkívüli esemény bekövetkezése sürgős döntéshozatalt igényel az Irányító Csoport 
részéről, de az ülés összehívása a tagok egyéb elfoglaltságának következtében nem megvalósítható, az 
Irányító Csoport elnöke kezdeményezheti az írásbeli döntéshozatali eljárás megindítását. Az eljárás 
lefolytatása a Foglalkoztatási Fórum alatt meghatározott szabályok szerint történik, azzal az eltéréssel, 
hogy mind a véleményezésre, mind a határozati javaslatról szóló végleges döntésre rendelkezésre álló 
határidő nem lehet hosszabb 3 naptári napnál. 

Az Irányító Csoport üléseinek dokumentálása 

Az Irányító Csoport üléseiről jegyzőkönyv készül, amelynek elkészítéséért és a tagoknak történő 
kiküldéséért a Paktumiroda előzetesen kijelölt munkatársa felelős. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell 
az általános információkat (az ülés helyszínét, időpontját, a meghívott és a megjelent személyek és 
szervezetek képviselőinek listáját), a napirendi pontokat, az egyes pontokhoz érkezett hozzászólások és 
vélemények összefoglalóját, az Irányító Csoport által hozott, folyamatos sorszámozással ellátott 
határozatokat szó szerint, a szavazati arányokat és az esetleges kisebbségi véleményeket egyaránt. 
Helyettesítés esetén a jegyzőkönyvhöz csatolni kell a helyettesítést igazoló meghatalmazásokat is. Az 
elnök felkérésére a jegyzőkönyvet egy Irányító Csoport tag hitelesíti. A jegyzőkönyvet és annak 
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mellékleteit az ülést követő 10 naptári napon belül a Paktumiroda kijelölt munkatársa köteles kiküldeni 
az Irányító Csoport tagjainak, illetve az eseti meghívottaknak. A meghozott határozatokról a 
Paktumiroda nyilvántartást vezet. A határozatok által érintett szereplők értesítése, valamint a 
határozatok végrehajtása a Paktumiroda feladatkörébe tartozik. 

3.3. Kapcsolattartási rend 

A paktumban résztvevő tagok közötti kapcsolattartás koordinálásáért elsősorban a Paktumiroda projekt 
koordinátora felelős. A foglalkoztatási paktum céljainak elérése érdekében az egyes szervezetek 
együttműködése során a következő alapelveket szükséges figyelembe venni: 

� A paktumprojekttel kapcsolatos információkat valamennyi érintett számára hozzáférhetővé kell 
tenni. 

� Az esetlegesen felmerülő problémákat haladéktalanul jelezni kell az érintett szervezet felé, 
� A felmerülő problémák kezelését szolgáló megoldásokat a szervezet tagjainak együtt kell 

kidolgozni. 
� Biztosítani kell a döntéshozatali folyamat átláthatóságát. 

A kapcsolattartás biztosítása érdekében a projekt koordinátor az alábbi kapcsolattartási csatornákat 
hozza létre és folyamatosan aktualizálja: 

� a paktum honlapján kialakításra kerül egy aloldal, amelyen megtalálhatók lesznek a paktum 
működéséhez kapcsolódó releváns információk és dokumentumok (meghívók, jegyzőkönyvek, 
határozatok stb.); 

� a hatékony és problémamentes információáramlás érdekében a különböző szervezeti 
alegységek állandó és eseti tagjainak elérhetőségéből egy heti szinten aktualizált 
kapcsolattartási adatbázist hoz létre. A listán szereplőkkel elsősorban elektronikus úton tartják 
a kapcsolatot, de a különösen sürgős esetekben a telefonos egyeztetés is alkalmazandó. 
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4. A paktum képviselete és nyilvánossága 
4.1. Képviselet 

A paktum formalizált módon működik, ettől függetlenül azonban nem tekinthető jogi szervezetnek. A 
Szolnoki Járás Foglalkoztatási Paktum nyilvánosság előtti képviseleti jogával kizárólag Martfű Város 
Önkormányzatának és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalnak a hivatalos képviselője 
rendelkezik. Esetleges távollétük vagy akadályoztatásuk esetén képviseleti jogukat átruházhatják a 
hivatalos helyettesükre, vagy a megfelelő szakmai tudással rendelkező munkatársukra, egyéb esetben 
pedig a Paktumiroda projekt koordinátorára. 

4.2. Nyilvánosság 

A projekt sikeres végrehajtásához létfontosságú a hatékony és eredményes kapcsolattartás a 
nyilvánossággal. A nyilvánossággal biztosítható, hogy a paktummal kapcsolatos információk minden 
érintett számára hozzáférhetők legyenek, átlátható legyen a szervezet működése, a döntéshozatal 
folyamata, továbbá, hogy minden személy időben értesüljön az őt érintő döntésekről, folyamatokról. A 
paktumszervezet tagjai a nyilvánosság keretében a helyi partnerek és lakosság, valamint a tágabb 
környezet felé folyamatos tájékoztatást nyújtanak a paktum működéséről. A nyilvánosság biztosítását 
segítheti a helyi média együttműködő partnerként történő bevonása a projektbe. 

A paktum egyes szervezeti egységeinek eltérő feladatokat kell ellátni a nyilvánosság biztosítása 
érdekében. A projektmenedzsment hajtja végre a projekttel kapcsolatban kötelezően felmerülő 
nyilvánossági feladatokat. A paktumiroda projekt koordinátora felelős a projekt - kötelező 
nyilvánosságon felüli - kommunikációjáért, amelynek keretében a következő feladatokat látja el: 

� kezeli és rendszeresen aktualizálja a Paktum honlapját; 
� hírlevelet jelentet meg az aktuális információkról; 
� gondoskodik a meghívók kiküldéséről; 
� jegyzőkönyvet és fotódokumentációt készít valamennyi ülésről, és közzéteszi azokat a 

foglalkoztatási paktum honlapján. 

A nyilvánosság legfőbb színtere a Foglalkoztatási Fórum, hiszen minden érdeklődő számára nyitott 
anélkül, hogy formálisan csatlakozni kellene a szervezethez. Az Irányító Csoport a paktum fő 
döntéshozatali és képviseleti szerve, amely elsősorban a stratégiai jelentőségű információk átadásáért, 
valamint a helyi szinten meghatározó szereplők mozgósításáért felelős. 

A nyilvánosság által megszólítani kívánt közvetlen célcsoportok az alábbiak: 

� a Paktum szervezeti keretein belül működő szervezeti egységek tagjai; 
� a Paktum tevékenysége által potenciálisan érintett munkavállalók és munkaadók. 

A közvetett célcsoportba pedig a következő szervezetek sorolhatók: 

� Szolnoki járás Szolnok Megyei Jogú Városon kívüli településeinek lakosai, gazdasági, civil és 
közszféra-szervezetei.  

A projekt kötelező nyilvánosság biztosításával kapcsolatban felmerülő tevékenységei ellátása során a 
„Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei” című útmutató előírásainak megfelelően szükséges 
eljárni. 
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5. Záró rendelkezések 
Jelen Ügyrendet az Irányító Csoport tagjai véleményezés után fogadják el aláírásukkal igazolva. 

Egyhangú többséggel meghozott döntéssel az Irányító Csoport bármikor dönthet az ügyrend 

módosításáról. 

Az ügyrend elfogadásakor és esetleges módosításakor a Foglalkoztatási Fórum kiegészítő javaslattal 

élhet az Irányító Csoport felé. 

Jelen Ügyrend az Együttműködési megállapodással, illetve a Működési és Monitoring Kézikönyvvel 

egyidejűleg lép hatályba a TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00002 azonosítószámú projekt végrehajtásának 

időszakára. 
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2. napirendi pont 
Az Irányító Csoport éves munkaterve 
 
Dr. Papp Antal levezető elnök tájékoztatja az ICS tagokat, hogy a napirendi pont azonos, a 
paktum ülésen elhangzottakkal. 
 
Dr. Papp Antal levezető elnök szavazásra tette fel az Irányító Csoport éves munkatervét. Kérte 
az ICS tagjait, hogy aki elfogadja, az Irányító Csoport éves munkatervét az kézfelnyújtással 
szavazzon. Megállapította, hogy a jelenlévő 3 ICS tag 3 igennel, egyhangúlag, ellenszavazat 
nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
Szolnoki Járás Foglalkoztatási Paktum Irányító Csoportjának 
4/2017. (IX. 27.) ICS határozata 
Az Irányító Csoport éves munkatervének elfogadása 
 
Az Irányító Csoport az Irányító Csoport éves munkatervét a határozat melléklete szerint 
elfogadja. 
 
Értesülnek: 
1. ICS tagok 
2. Paktum Iroda 
 
Martfű, 2017. szeptember 27. 
 
 
 

 Dr. Papp Antal 
levezető elnök 
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TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00002 
 
IRÁNYÍTÓ CSOPORT ÉVES MUNKATERVE 

„Szolnoki járás foglalkoztatási paktum” 

1. melléklet a 4/2017. (IX. 27.) ICS határozatnak 
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KÉSZÍTETTE: MEGAKOM TANÁCSADÓ IRODA 

 

 

 

MEGBÍZÓ: MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

2017. 09.27. 

 

 A DOKUMENTUM A „SZOLNOKI JÁRÁS FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM” CÍMŰ, TOP-5.1.2-15-
JN1-2016-00002 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓAN KERÜLT 
KIDOLGOZÁSRA.  
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Bevezetés 

A Szolnoki járás foglalkoztatási paktum a járásközpont és megyeszékhely Szolnok Megyei Jogú Várost 
kivéve a járás 4 városát (Besenyszög, Martfű, Rákóczifalva, Újszász) és 13 községét (Csataszög, 
Hunyadfalva, Kőtelek, Nagykörű, Rákócziújfalu, Szajol, Szászberek, Tiszajenő, Tiszasüly, Tiszavárkony, 
Tószeg, Vezseny, Zagyvarékas) foglalja magában. A járás munkaerőpiaci problémáinak hatékony 
orvoslása érdekében Martfű Város Önkormányzata konzorciumi megállapodást kötött a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Kormányhivatallal, és támogatási kérelmet nyújtott be a Terület és Településfejlesztési 
Operatív Program keretein belül meghirdetett TOP-5.1.2-15 „Helyi foglalkoztatási együttműködések” 
tárgyú pályázati felhívására. A kérelmet a regisztrációt követően a Magyar Államkincstár, mint 
Közreműködő Szervezet a TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00002 azonosító számmal látta el. 

„A Szolnoki járás foglalkoztatási paktum” című támogatási kérelem alapvető célja a minőségi 
foglalkoztatás ösztönzése, illetve a gazdasági potenciál hatékonyabbá tétele. 

A kérelmet 2017. március 14-én a Nemzetgazdasági Minisztérium, mint a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program Irányító Hatósága pozitív elbírálásban részesítette, és 382 585 862 forint összegű 
vissza nem térítendő támogatást ítélt meg a megvalósításra. A 2017. április 11-én megkötött Támogatási 
Szerződés 3. pontja értelmében a projekt megvalósításának kezdete: 2017. január 2., tervezett 
befejezése: 2020. január 2. 

A Nemzetgazdasági Minisztérium által közzétett „Megvalósíthatósági Tanulmány tartalmi 
követelményei” című dokumentum meghatározza azokat a sztenderdeket, amelyeket a későbbiekben a 
paktumminősítési folyamat során figyelembe fognak venni - ezek egyike jelen dokumentum. Az Irányító 
Csoport éves munkatervének funkciója, hogy meghatározza a paktumszervezet döntéshozó 
testületének éves feladatait a projektmegvalósítás időszakára vonatkozóan.  

 

 



Oldal 28 / 123 

 

2 Az Irányító Csoport összetétele és hatásköre 

Az Irányító Csoport felelős a paktumprojekt végrehajtásához kapcsolódó stratégiai és operatív döntések 
meghozataláért, mely magában foglalja a projekt tevékenységeihez, feladataihoz kapcsolódó szakmai 
irányok meghatározását, a projekt pénzügyi és szakmai előrehaladásának nyomon követését, valamint 
a közreműködést a szerződések létrehozásának folyamatában. 

Az Irányító Csoport teljes jogú tagjait a következő szervezetek biztosítják: 

• Martfű Város Önkormányzata, 

• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, 

• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. 

Döntési jogkörrel a fenti szervezetek vezető tisztségviselői vagy az általuk meghatalmazott személyek 
rendelkeznek. 

A szervezet munkájában megfigyelő-véleményezői jogkörrel részt vehetnek a Paktumiroda munkatársai 
is. 

Az Irányító Csoport főbb feladatai az alábbiak: 

• A paktum irányítása, képviselete, 

• A paktum fejlesztését és fenntarthatóságát szolgáló szakmai javaslatok készítése, bemutatása a 
Foglalkoztatási Fórum előtt, 

• A projekt pénzügyi és szakmai előrehaladásának felügyelete, 

• A Foglalkoztatási Fórum tájékoztatása az elvégzett munkákról, 

• A Foglalkoztatási Fórum napirendjére kerülő szakmai anyagok, előterjesztések előzetes 
véleményezése, 

• A Foglalkoztatási Fórum által megfogalmazott ajánlások megvalósításának kezdeményezése, 

• Beszámolás a Foglalkoztatási Fórum ülésein a Fórum által megfogalmazott javaslatok 
megvalósításáról, illetve annak eredményeiről, 

• A paktumprojekt által kitűzött célok, elvárt eredmények megvalósulását szolgáló projektek 
előkészítésének, végrehajtásának kezdeményezése, 

• A paktum képviseletére és a nyilvánosságra vonatkozó szabályok kidolgozása a Foglalkoztatási 
Fórum által megfogalmazott javaslatok figyelembe vételével, 

• A paktumműködés monitoring folyamatának meghatározása, majd figyelemmel kísérése, 

• A Paktumiroda beszámolóinak jóváhagyása, 

• A partnerség közötti információáramlásban való közreműködés, 

• Az országos, megyei és járási partnerségi kapcsolatok fejlesztése. 
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1. Az Irányító Csoport éves munkaterve 

Az Irányító Csoport megalakulását követően évente legalább 4 alkalommal ülésezik. Az ülések folyamán 
a résztvevők  

• megtárgyalják az elmúlt időszak szakmai előrehaladását,  

• azonosítják az esetlegesen felmerült problémák kezelése érdekében szükséges intézkedéseket, 

• kitűzik a következő időszak feladatait és felelőseit,  

• továbbá meghozzák a döntéseket az aktuális munkaerőigények vonatkozásában. 

1. Az Irányító Csoport üléseinek fő témakörei 

 

 

Az alábbiakban bemutatjuk az Irányító Csoport tervezett üléseinek időpontját és a megtárgyalandó 
témákat. Az itt felsoroltaktól az Irányító Csoport - megfelelő indoklással - a munkaterv módosítása nélkül 
eltérhet, amennyiben az Irányító Csoport legalább két teljes jogú tagja a módosítással egyetért. A 
munkatervtől való eltérést és annak okait az Irányító Csoport ülésének jegyzőkönyvében rögzíteni kell. 
Mindez különösen indokolt a beérkező munkaerőigények gyors és rugalmas kezelése érdekében. 

 

Monitoring 
mutatók 

teljesítésének 
nyomon követése

Elmúlt időszak 
tapasztala-tainak 

megvitatása

Munkaerőigények 
megvitatása

Elkövetkező 
időszak 

feladatainak 
azonosítása
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2. Az Irányító Csoport üléseinek indikatív időpontja és témája 

Időpont ICS ülés célja és tárgya Elvárt eredmények 

2017.09. 

Irányító Csoport megalakulása 

Az alábbi dokumentumok munkaverziójának megvitatása: 

• Térségi foglalkoztatási helyzetfeltárás, SWOT és 
helyzetelemzés 

• Jövőkép, célrendszer és fejlesztési prioritások 

• Térségi Foglalkoztatási Stratégia, horizontális 
szempontok érvényesítését bemutató dokumentum 

• A Stratégiához kapcsolódó Akciótervben foglalt 3 éves 
terv 

• A Foglalkoztatási Stratégiához illeszkedő 3 db operatív 
projektterv 

• A paktum Irányító Csoport és a Foglalkoztatási Fórum 
működési szabályzata 

• Az Irányító Csoport éves munkaterve 

• A paktum menedzsmentszervezetének éves munka- és 
költségterve 

Elfogadott stratégiai és 
működési dokumentumok 

2017.12. 

A 2. főtevékenység (munkaerőpiaci programok, célcsoport 
képzése, foglalkoztatása) megkezdhetősége, illetve az első 
tapasztalatok megvitatása 

Foglalkoztatási Fórum előkészítése 

Döntés a felmerülő 
problémák kezeléséről és 
az előrehaladás további 
lépéseiről 

2018.06. 

A Paktumirodához és a Járási Hivatalhoz beérkezett 
munkaerőigények megvitatása 

A projektmegvalósítás tapasztalatainak megvitatása 

A monitoring mutatók nyomon követése 

Foglalkoztatási Fórum előkészítése 

Döntés a felmerülő 
problémák kezeléséről és 
az előrehaladás további 
lépéseiről 

2018.12. 

A Paktumirodához és a Járási Hivatalhoz beérkezett 
munkaerőigények megvitatása 

A projektmegvalósítás tapasztalatainak megvitatása 

A monitoring mutatók nyomon követése 

Foglalkoztatási Fórum előkészítése 

Döntés a felmerülő 
problémák kezeléséről és 
az előrehaladás további 
lépéseiről 
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Időpont ICS ülés célja és tárgya Elvárt eredmények 

2019.06. 

A Paktumirodához és a Járási Hivatalhoz beérkezett 
munkaerőigények megvitatása 

A projektmegvalósítás tapasztalatainak megvitatása 

A monitoring mutatók nyomon követése 

Foglalkoztatási Fórum előkészítése 

Az alábbi dokumentumok felülvizsgált verziójának 
megvitatása: 

• Térségi foglalkoztatási helyzetfeltárás, SWOT és 
helyzetelemzés 

• Jövőkép, célrendszer és fejlesztési prioritások 

• Térségi Foglalkoztatási Stratégia, horizontális 
szempontok érvényesítését bemutató dokumentum 

• A Stratégiához kapcsolódó Akciótervben foglalt 3 éves 
terv 

Döntés a felmerülő 
problémák kezeléséről és 
az előrehaladás további 
lépéseiről  

Elfogadott felülvizsgált 
stratégiai dokumentumok 

2019.12. 

A projektzárással kapcsolatos feladatok 

A paktumminősítés folyamata, a partnerségi, működési és 
szolgáltatási követelményeknek való megfelelés 

Szolnoki Járási Foglalkoztatási Paktum fenntartási és 
működtetési keretei 

Munkamegosztás a 
projektzárással és a 
paktumminősítéssel 
kapcsolatosan 

Döntés a paktum 
fenntartásáról a 
projektzárást követő 
időszakra vonatkozóan 
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Az alábbi ábrán összefoglaljuk az Irányító Csoport által meghozandó legfontosabb döntéseket, amelyek 
szükség esetén kiegészíthetők egyéb, aktuális napirendi pontokkal, pénzügyi és személyügyi 
kérdésekkel. 

3. Az Irányító Csoport fő döntései időszakonként 
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3. napirendi pont 
3 projektterv (Munkáltatók érzékenyítése a megváltozott munkaképességű és a hátrányos 
helyzetű munkavállalók fogadására, A térségben működő munkáltatók fejlesztése, Az 
üzleti szolgáltatások fejlesztése a foglalkoztatási szint növelése érdekében) 
 
Dr. Papp Antal levezető elnök tájékoztatja az ICS tagokat, hogy a napirendi pont azonos, a 
paktum ülésen elhangzottakkal. 
 
Dr. Papp Antal levezető elnök külön szavaztatta meg mindhárom projekttervet. 
 
Dr. Papp Antal levezető elnök szavazásra tette fel a munkáltatók érzékenyítése a hátrányos 
helyzetű munkavállalók fogadására című projekttervet. Kérte a szervezet jelenlévő tagjait, hogy 
aki elfogadja, a projekttervet az kézfelnyújtással szavazzon. Megállapította, hogy a jelenlévő 3 
ICS tag 3 igennel, egyhangúlag, ellenszavazat nélkül a projekttervet elfogadta és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
Szolnoki Járás Foglalkoztatási Paktum Irányító Csoportjának 
5/2017. (IX. 27.) ICS határozata 
A munkáltatók érzékenyítése a hátrányos helyzetű munkavállalók fogadására című 
projektterv elfogadása 
 
Az Irányító Csoport a munkáltatók érzékenyítése a hátrányos helyzetű munkavállalók 
fogadására című projekttervet a határozat melléklete szerint elfogadja. 
 
 
Értesülnek: 
1. ICS tagok 
2. Paktum Iroda 
 
 
Martfű, 2017. szeptember 27. 
 
 
 

 Dr. Papp Antal 
levezető elnök 
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1. melléklet az 5/2017. (IX. 27.) ICS határozatnak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szolnoki	járás	foglalkoztatási	paktum	

TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00002	
 

 

 

Projektterv 

„Munkáltatók érzékenyítése a hátrányos helyzetű 

munkavállalók fogadására” 
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1. Bevezetés	
 
A TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00002 számú, „Szolnoki járás foglalkoztatási paktum” című projekt fő 

kedvezményezettje Martfű Város Önkormányzata, a fejlesztés megvalósításában a Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei Kormányhivatal konzorciumi partnerként vesz részt. A projekt céljai az alábbiak:  

- a járás területén belül az álláskeresők száma csökkenjen, 

- az álláskeresők olyan támogatásokban részesüljenek, amellyel hosszútávon képesek aktív 

szereplőivé válni a foglalkoztatásnak, 

- a járásban reális foglalkoztatási igényekre tudjunk reagálni, tehát ami hiányszakma az ahhoz 

szükséges humánerőforrást biztosítsuk, 

- a foglalkoztatás minősége javuljon a járáson belül, 

- mindezekkel célunk, hogy csökkentsük az egyenlőtlenséget: anyagi, társadalmi, szociális, és 

földrajzi elhelyezkedés tekintetében is. 

A projekt közvetlen, elsődleges célcsoportját a Szolnoki járás területén munkát vállalni szándékozó, 

álláskereső, hátrányos helyzetű személyek, ezen belül a megváltozott munkaképességűek, a 

közfoglalkoztatottak és az inaktívak képezik. Fontos kitétel, hogy életvitelszerűen is a járásban 

rendelkezzenek lakóhellyel. 

1. táblázat Támogatás alapadatai 

Támogatás alapadatai 

Projekt azonosítószáma TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00002 

Projekt címe Szolnoki járás foglalkoztatási paktum 

Konzorciumi partnerek Martfű Város Önkormányzata  
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Megítélt támogatási összeg 382 585 862.- Ft 

Támogatás aránya 100% 

Projekt forrása ESZA 

Projekt összköltsége 382 585 862.- Ft 

 

A Szolnoki járás Jász-Nagykun-Szolnok megyéhez tartozó járás, székhelye Szolnok. Területe 914,48 km², 

népessége 119 380 fő, népsűrűsége 131 fő/km² volt a 2012. évi adatok szerint. Öt város (Szolnok, 

Besenyszög, Martfű, Rákóczifalva és Újszász) és 13 község tartozik hozzá. A járásban található minden 

település részt vesz jelen projektben, kivéve Szolnok, amely külön, a TOP 6. prioritásának forrásából 

valósítja meg paktumprojektjét. 

A projekt sikeres végrehajtásához nélkülözhetetlen a helyi adottságok, igények figyelembevétele, 

amelyeket a projekt keretében elkészülő projekttervek rögzítenek. Ezen projekttervek tartalmazzák – 
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kapcsolódva a stratégiához és akciótervhez – a lehetséges beavatkozásokat, a fejlesztési projektek 

részleteit. Jelen dokumentum rögzíti a „Munkáltatók érzékenyítése a hátrányos helyzetű 

munkavállalók fogadására” című projekttervünket, amelynek részleteit a következő alfejezetek 

tartalmazzák. 

 

2. Fejlesztési	igény	megalapozása	
 

A fejlesztési igény meghatározásakor sorra vettük a járás településeinek munkaerőpiaci helyzetét és 

problémáit, amelyek alátámasztják a projekt szükségességét. A térség településéiről általánosságban 

elmondható, hogy nem áll rendelkezésre megfelelő számú szakképzett munkaerő. A probléma a 

műszaki szakmákat sújtja elsősorban. Az országos trendeknek megfelelően itt is jellemző a szakképzett 

munkaerő elvándorlása az ország nyugati felére, a fővárosba, illetve gyakran külföldre. A 

munkaerőhiány ellenére jelen van a térségben a munkanélküliség is, ami főként a kisebb településeken 

jellemző, és magasabb arányban a nőket érinti. A munkanélküliség két okra vezethető vissza, 

egyrészről a magas számú alacsony végzettséggel rendelkező munkavállalóra, másrészről a 

munkahelyek alacsony számára. Az alacsony végzettségűek – a piacképes szakképesítés hiánya okán – 

sokszor az önkormányzatok által végrehajtott közfoglalkoztatásra szorulnak, amiből nem tudnak 

továbblépni a versenyszférába. Néhány kivételtől eltekintve, hiányoznak a térségben a 

nagyfoglalkoztató vállalkozások, vállalatok.  

A térség munkaerőpiacán jelentős számú hátrányos helyzetű munkavállaló van, akiknek az 

elhelyezkedési esélyeik jóval alacsonyabbak egy átlagos álláskeresőhöz viszonyítva. Hátrányos 

helyzetű munkavállalók közé soroljuk a pályakezdő, 25 év alatti fiatalokat, a romákat, továbbá a 

megváltozott munkaképességű személyeket. A hátrányos helyzetű csoportok tagjai a folyamatos 

sikertelenség, kudarc okán elveszthetik motivációjukat, ezáltal tartósan inaktívvá, hosszútávon 

munkanélkülivé válnak.  Jellemzően előfordul, hogy e munkavállalókat nem a válós képességeik alapján 

ítélik meg, hanem egy kialakított általános vélekedés szerint.  

A probléma megoldására, továbbá a térség foglalkoztatási szintjének fokozása érdekében a 

munkáltatók, továbbá a munkahelyi környezet érzékenyítése szükséges. Világossá kell tenni a 

munkáltatók és a többi munkavállaló számára is, hogy ezen esélyegyenlőségi csoportok elfogadására, 

illetve alkalmazására nagyfokú türelemre van szükség, továbbá fel kell készülni az esetleges 

szemléletmódbeli különbségekre is. A projektkommunikáció során a munkáltatók felé szükséges 

közvetíteni, hogy a hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása után állami, foglalkoztatási 
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támogatások vehetők igénybe. Az álláskeresők foglalkoztatásával nőhet a térségben tapasztalható 

munkaerőhiány, tovább csökken a munkanélküliek aránya, nőhet ezen személyek anyagi biztonsága, 

továbbá javulhat a térség társadalmi integrációja.  

Jelen projektterv megvalósítása lehet a fentebb részletezett, foglalkoztatási helyzetet érintő 

problémák megoldása, amellyel megvalósul a munkáltatók és a munkahelyi környezet érzékenyítése, 

továbbá a hátrányos helyzetű munkavállalók munkaerőpiaci helyzete is javul.   

 

3. Konzisztencia	vizsgálat	
 
A tervezett fejlesztésnek a helyi fejlesztési stratégiákhoz, koncepciókhoz való illeszkedését elvégeztük, 

amelyet táblázatos formában mutatunk be. A konzisztencia vizsgálat az alábbi fejlesztési 

dokumentumokat érinti:  

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció 2014-2020 

- Újszász Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 

- Martfű Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 

- Besenyszög Város Településfejlesztési Koncepciója 

 

2. táblázat Illeszkedés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció céljaihoz. 

Cél Illeszkedés leírása 

Átfogó cél - Egészséges, képzett lakosság, 
együttműködő társadalom 

A hátrányos helyzetű álláskeresők munkerőpiaci 
integrálásával javul a térség foglalkoztatása, 
illetve nő a foglalkoztatási aktivitás. 

Specifikus cél - Leszakadó társadalmi 
csoportok életminőségének és 
esélyegyenlőségének javítása 

A hátrányos helyzetű munkavállalók 
elhelyezkedésével javul ezen személyek és 
családjaik anyagi helyzete, ezáltal javul egy 
jelentős réteg életminősége.  

Horizontális cél - A foglalkoztatás növelése 
a társadalom minden aktív korú 

szegmensében 

A munkanélküli és inaktív lakosság (kiemelten a 
fiatalok és a hátrányos helyzetűek) 
munkaerőpiacra történő belépése, valamint 
foglalkoztatásuk növelése enyhíti a térségben 
tapasztalható munkanélküliséget.  

 

3. táblázat Illeszkedés Újszász Város Integrált Területfejlesztési Stratégiájához 

Cél Illeszkedés leírása 

Átfogó cél – Gazdagodó város 

A foglalkoztatási szint növelésével adódóan a 
helyi adóbevételek növekedhetnek, amelyek 
további gazdaságfejlesztési beruházásokat 
eredményezhetnek a településen.   
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Átfogó cél – Gondoskodó Város 

A cégvezetők és munkavállalóik érzékenyítésével 
nőhet a társadalmi elfogadás a hátrányos 
helyzetű személyek iránt, ezáltal nő a társadalmi 
kohézió.  

 

4. táblázat Illeszkedés Martfű Város Integrált Területfejlesztési Stratégiájához 

Cél Illeszkedés leírása 

Átfogó cél - Martfű a versenyképes iparváros 

A projekt eredményeként egyes iparszakmák 
állásai is betöltésre kerülhetnek. A 
foglalkoztatottsági szint növelésével, nő a 
térségben tevékenykedő kkv-k 
teljesítőképessége, ezzel újabb kapacitások 
bővítése valósulhat meg, továbbá nőhet a 
településen az ipar versenyképessége.  

 

5. táblázat Illeszkedés Besenyszög Város Településfejlesztési Koncepciójához 

Cél Illeszkedés leírása 

Átfogó cél – Élhető város 

Az élhető város egyik alappillére, hogy a lakosság 
számára megfelelő minőségű és mennyiségű 
munkahelyet biztosítson. A foglalkoztatás 
bővülése által új vállalkozások is megjelenhetnek 
a településen.  

Átfogó cél – Ipari központ 

A hátrányos helyzetű személyek munkaerőpiaci 
integrálásával nő a helyi gazdaság 
teljesítőképessége, a város tőkevonzó 
képessége, további fejlődési lehetőségek 
állhatnak ezáltal rendelkezésre. 

 

4. Célok	
 
A tervezett fejlesztés átfogó célja az esélyegyenlőség megteremtése a munkaerőpiacon, továbbá a 

foglalkoztatási szint növelése a járás településein. Az átfogó cél mentén az alábbi specifikus célokat 

határoztuk meg:  

 
1. A hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztathatóságának javítása 

A járásban jelentős számú hátrányos helyzetű álláskereső van. Az ő elhelyezkedésük sokszor 

önbizalomhiány vagy motivációhiány okán nem tud megvalósulni. A projektben tervezett 

érzékenyítéssel kapcsolatos tevékenységek segítik a cégvezetőket és meglévő munkavállalóikat az 

elfogadásban, illetve a meglévő sztereotípiák leküzdésében.  

 
2. A hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatottsági szintjének emelése 
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A meglévő foglalkoztatási szint növelése a hátrányos helyzetű munkavállalók elhelyezkedésével 

megvalósulhat. A cél elérésével javul a térség versenyképessége és társadalmi integrációja.  

 
3. Szemléletmódváltás elősegítése a munkáltatók és munkavállalóik körében 

A befogadó környezet megteremtése nélkülözhetetlen a hátrányos helyzetű személyek 

elhelyezkedésének szempontjából. A cél elérése érdekében szemléletformáló tréningeket kívánunk 

megvalósítani a projekt keretében.  

 
4. Befogadó munkahelyek létrehozásának elősegítése, arányának növelése 

A projekt első hónapjaiban kerülnek kiválasztásra azon cégek, akik a programban részt vesznek. A 

befogadói munkahelyi minősítést a szemléletformáló tréningeken résztvevő cégvezetők és 

munkavállalók cégei kaphatják meg. 

 

5. Célcsoport	
 
A projekt közvetlen célcsoportját azon személyek alkotják, akik a projekt eredményeinek felhasználói. 

Jelen tervezett foglalkoztatásra irányuló fejlesztés esetén közvetlen célcsoportként említhetjük:  

- a járás településein működő cégek munkáltatóit, 

- a járás településein működő cégek munkavállalóit. 

Közvetett célcsoportot jelentenek azon személyek, akik a projekt eredményeit indirekt módon 

hasznosítják:  

- hátrányos helyzetű álláskereső, inaktív és közfoglalkoztatott személyek (pályakezdők, a 25 év 

alatti fiatalok, a romák, a megváltozott munkaképességű személyek),  

- hátrányos helyzetű csoport családtagjai, akik a programba vont személy munkaerőpiaci 

helyzetének javulása miatt, közvetve saját életkörülményeik javulását érzékelik, 

- civil szervezetek.  

 

6. Tevékenységterv	

 

1. Cégkutatás elvégzése, kapcsolatfelvétel a potenciálisan érintett munkáltatókkal 
A projekt sikeres végrehajtása érdekében elengedhetetlen a célcsoport beazonosítása, azaz a helyi 
cégek felkutatása. A létrejövő adatbázis tartalmazza a potenciális foglalkoztatókat, akiket a tervezett 
tevékenységekkel el kívánunk érni. Minden helyi szereplővel szükséges felvenni a kapcsolatot, 
beszámolni a projektről, illetve a programban való részvétel feltételeiről. 
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2. Esélyegyenlőséggel kapcsolatos tréningek, ismeretátadások megvalósítása a munkáltatók és 
a meglévő munkavállalók számára  

A munkáltatók és meglévő munkavállalók részére szemléletformáló tréningek megvalósítása 
szükséges, esélyegyenlőségi kérdésekben. 5 db tréning megvalósítását tervezzük a projektben, 
alkalmanként minimum 15 fő, maximum 20 fő bevonását tervezzük. A munkáltató számára fontos 
annak ismerete, hogy hogyan tárgyaljon a hátrányos helyzetű álláskeresőkkel, hogyan készítse el a 
hirdetést, amellyel a megfelelő kompetenciákkal rendelkező álláskeresőket megszólíthatja. 

 

3. A megváltozott munkaképességű munkavállalók számára szükséges speciális munkahelyi 
körülmények, infrastruktúra kialakításáról ismeretátadások szervezése 

A megváltozott munkaképességű álláskeresők elhelyezkedéséhez egyes esetekben infrastrukturális 
fejlesztések is szükségesek. A mozgásában korlátozottak alkalmazásához nélkülözhetetlen az 
akadálymentes épületek megteremtése. Az akadálymentesítés megteremtéshez szükséges 
tudnivalókat szervezett ismeretátadási alkalmak során sajátíthatják el az egyes munkáltatók 
cégvezetői, esetleg delegált munkavállalói.    

 

4. Munkahelyi mentorálás, cégvezetők és az alkalmazottak felkészítése a hátrányos helyzetű 
munkavállalók beilleszkedésének segítésére 

A cégvezetők és alkalmazottak számára szemléletformálás megvalósítása. A cégvezetők és 
alkalmazottak számára szükséges egy felkészítés a hátrányos helyzetű munkavállalók 
beilleszkedésének segítésére. 4 db 40 órás program megvalósítását tervezzük a projektben.   

 

5. Cégek esélyegyenlőségi tervének elkészítése 
A programban kizárólag olyan cégek vehetnek részt, akik rendelkeznek esélyegyenlőségi tervvel, vagy 
vállalják a terv elkészítését a projektben. Ezen vállalkozások részére esélyegyenlőségi tervet szükséges 
készíteni az esélyegyenlőségi alapelvek érvényesítése érdekében. 

 

6. Kampány végrehajtása a projekt tevékenységeinek népszerűsítése érdekében 
Átfogó hagyományos és közösségi média kampányok megvalósítása a projekt által kínált 
szolgáltatásokról, lehetőségekről. A közvetlen és közvetett célcsoportnak szóló, helyi, kulturális 
rendezvényeken való megjelenés, helyi nyomtatott és online felületeken való hirdetés, PR-cikk 
megvalósítása szükséges.   

 

7. Mentor foglalkoztatása  
A projekt teljes időtartama alatt egy esélyegyenlőségi szakértő, mentor segíti mind a cégeket, mind a 

hátrányos helyzetű munkavállalókat.  
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7. Várható	eredmények	
 
A projekt végrehajtásával kedvező gazdasági és demográfiai eredmények érhetők el:  

- Javul a hátrányos helyzetű, ezen belül kiemelten a megváltozott munkaképességű álláskeresők 

elhelyezkedésének esélye, 

- A térségben jelentősen nő a foglalkoztatottság szintje, 

- Nő a térségben a „Befogadó” munkahelyek aránya, 

- Csökken az álláskeresők száma,  

- Nő a gazdaság versenyképessége,  

- Csökkenő tendenciát mutat az elvándorló munkaképes személyek száma,  

- Kedvezőbb munkakörülmények, infrastrukturálisan felkészült munkahelyek jönnek létre a 

hátrányos helyzetű, ezen belül kiemelten a megváltozott munkaképességű munkavállalók 

részére.   

 

8. Indikátorok	
 
A projekt eredményeinek fenntartása és monitoringja érdekében az alábbi indikátorok kerülnek 

meghatározásra. 

6. táblázat Számszerűsíthető eredmények 

Indikátor neve 
Típus 

(eredmény, 
output) 

Mérték-
egység 

Bázis érték Célérték 

Szemléletformáló és érzékenyítő 
tréningek, események száma 

output db 0 5 

Szemléletformáló és érzékenyítő 
tréningeken, eseményeken részt 
vevők létszáma összesen 

output fő 0 45 

A projekt eredményeként álláshoz 
jutó megváltozott munkaképességű 
munkavállalók száma 

output fő 0 5 

A projekt eredményeként álláshoz 
jutó hátrányos helyzetű 
munkavállalók száma 

output fő 0 15 

Vállalkozásoknál elkészült 
esélyegyenlőségi tervek száma 

output db 0 10 
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9. Partnerség	
 
A projekt végrehajtása csak széleskörű partnerség kiépítésével lehetséges. A projekt sikeressége 

érdekében együttműködő megállapodásokat szeretnénk kötni az alábbi szervezetekkel:  

- Esélyegyenlőséggel foglalkozó szervezetek, 

- Az érintett települések helyi önkormányzatai, 

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, 

- Helyi vállalkozások,  

- Helyi alap-és középfokú oktatási intézmények,  

- Szakképesítést nyújtó képző cégek.  

 

10. Horizontális	szempontok	
 
Esélyegyenlőség 

A projekt tervezése, megvalósítása és fenntartása során kiemelt figyelmet kívánunk fordítani az 

egyenlő bánásmód elvének és az Európai Unió esélyegyenlőségi politikájának betartására, az alábbi 

jogszabályok mentén:  

- 1993. évi LXXVII. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól 

- 1998.évi XXVI. tv. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 

- 2003.évi CXXV. tv. az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 

 
Ennek megfelelően a projekt időtartama alatt vállaljuk:  

- Csak olyan szervezetek léphetnek be a programba, akik rendelkeznek esélyegyenlőségi tervvel, 

vagy a projektben keretében vállalják az esélyegyenlőségi terv elkészítését, 

- A projekt rendezvényei, tréningje akadálymentes épületben kerülnek megrendezésre 

- a partnerség kialakításakor minden szervezet részére egyenlő feltételeket kívánunk biztosítani, 

- a kiválasztási eljárások során elkerüljük a hátrányos megkülönböztetést,  

- elutasítjuk a kirekesztő magatartást minden társadalmi csoporttal szemben,  

- a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét. 

 
Környezeti fenntarthatóság 

A projekt végrehajtása alatt kiemelt figyelmet fordítunk a környezettudatosságra, az alábbi 

szempontok betartásával:  



Oldal 44 / 123 

- A beszerzési eljárások során a kedvezményezettek előnyben részesítik az energiafelhasználás 

szempontjából hatékony, környezetkímélő technológiákat. 

- A környezettudatos menedzsment és szervezés keretében a papíralapú kommunikáció és 

irattározás észszerű szintre mérséklése – a természeti erőforrások felhasználásának 

csökkentése érdekében. 

- A hulladékképződés akadályozása: A pályázó megvalósítói nagy hangsúlyt fektetnek a 

keletkező hulladékok minimalizálására. 

- Környezetbarát hozzáállás erősítése: A pályázat során megvalósuló események, illetve 

rendezvények környezettudatosságot fejeznek ki, előnyben részesítve a környezetbarát 

anyagokat. 

- A projektmenedzsment kialakítása során az energiafogyasztás csökkentését szolgáló 

beavatkozások tervezése (pl. alacsony energiafogyasztású eszközök beszerzése), valamint a 

szelektív hulladékgyűjtés alapvető feltételeinek biztosítása. 

- Környezetbarát közlekedési szempontok előnyben részesítése: A projekt megvalósítása során 

arra próbálunk meg törekedni, hogy minél kevesebb környezetkárosító közlekedési eszközt 

vegyünk használatba. Amennyiben mégis szükséges például egy távolabbi helyszínre való 

eljutáshoz igénybe venni bármilyen gépjárművet, a szakmai csoport törekszik arra, hogy minél 

nagyobb létszámot befogadó közlekedési eszközzel jusson el a helyszínre. 

 

11. 	Költségvetés,	finanszírozási	források	
 
A projekt tervezett összköltsége: 15 000 000 Ft.  

A tervezett költségvetés a reális piaci áraknak megfelel, amelyet befolyásolhatnak a pályázati kiírásban 

foglalt feltételek – amennyiben pályázati forrásból kerül megvalósításra a fejlesztés. 

 

Minimálisan az alábbi költségtípusokkal szükséges számolni:  

- előzetes tanulmány, célcsoportelemzés elkészítésének költségei, 

- tréningekkel kapcsolatos költségek (előadói, tréneri díjak, rendezvényszervezés költségei) 

- PR és marketingköltségek, 

- esélyegyenlőségi szakértői díj, 

- szakmai megvalósítók személyi jellegű ráfordításai. 
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Tevékenységenkénti költségmegoszlás 

Tevékenység megnevezése 
Tervezett költség 

(bruttó) Ft 
Tevékenység leírása 

Cégkutatás elvégzése, 
kapcsolatfelvétel a potenciálisan 
érintett munkáltatókkal 

2 000 000 Ft 
A járásban lévő, potenciálisan cégek 
felkutatása, adatbázis készítésének 
díja, szakértői költsége. 

Esélyegyenlőséggel kapcsolatos 
tréningek, ismeretátadások 
megvalósítása a munkáltatók és a 
meglévő munkavállalók számára 

5 000 000 Ft 

5 db 50 órás tréning megvalósítása, 
tréningenként minimum 15, maximum 
20 fővel számolunk. 5 * 1 000 000 Ft, 
azaz összesen 5 000 000 Ft. A költség 
tartalmazza az előadók díját, 
terembérlet díját, illetve az ellátási 
költségeket. 

A megváltozott munkaképességű 
munkavállalók számára szükséges 
speciális munkahelyi körülmények, 
infrastruktúra kialakításáról 
ismeretátadások szervezése 

1 500 000 Ft 

5 db 10 órás ismeretátadás 
megvalósítása, alkalmanként minimum 
15, maximum 20 fővel számolunk. 5 * 
300 000 Ft, azaz összesen 1 500 000 Ft. 
A költség tartalmazza az előadók díját, 
terembérlet díját, illetve az ellátási 
költségeket. 

Munkahelyi mentorálás, 
cégvezetők és az alkalmazottak 
felkészítése a hátrányos helyzetű 
munkavállalók beilleszkedésének 
segítésére 

4 000 000 Ft 

4 db 40 órás tréning megvalósítása, 
tréningenként minimum 15, maximum 
20 fővel számolunk. 4 * 1 000 000 Ft, 
azaz összesen 4 000 000 Ft. A költség 
tartalmazza az előadók díját, 
terembérlet díját, illetve az ellátási 
költségeket. 

Cégek esélyegyenlőségi tervének 
elkészítése 

2 000 000 Ft 

Esélyegyenlőségi terv elkészítésének 
díja 200 000 Ft/db áron. A projektben 
10 db esélyegyenlőségi terv 
elkészítésével számolunk.  

Kampány végrehajtása a projekt 
tevékenységeinek népszerűsítése 
érdekében 

1 000 000 Ft 

A projekt sikerességének érdekében 
komplex médiakampány 
megvalósításával tervezünk. A 
tevékenység tartalmazza a kötelező 
tájékoztatás és nyilvánosság elemeket, 
továbbá egyéb online és 
sajtóhirdetéseket.  

Mentor foglalkoztatása 7 200 000 Ft 
A mentor foglalkozatásának díja 
300 000 Ft/hó, összesen 24 hónapra. 

Összesen 24 700 000 Ft  
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12. Megvalósítás	időtartama,	ütemezése		
 
A feladatok végrehajtásának időigénye 24 hónap. Az egyes tevékenységek időigényét az alábbi GANTT 

diagramban szemléltetjük, negyedéves megbontásban.  

 
7. táblázat A projekt megvalósításának ütemterve 

Tevékenység megnevezése 

1. év 2. év 

1. 
né 

2. 
né 

3. 
né 

4. 
né 

1. 
né 

2. 
né 

3. 
né 

4. 
né 

Cégkutatás elvégzése, kapcsolatfelvétel a potenciálisan 
érintett munkáltatókkal 

        

Esélyegyenlőséggel kapcsolatos tréningek, 
ismeretátadások megvalósítása a munkáltatók és a 
meglévő munkavállalók számára 

        

A megváltozott munkaképességű munkavállalók 
számára szükséges speciális munkahelyi körülmények, 
infrastruktúra kialakításáról ismeretátadások szervezése 

        

Munkahelyi mentorálás, cégvezetők és az alkalmazottak 
felkészítése a hátrányos helyzetű munkavállalók 
beilleszkedésének segítésére 

        

Cégek esélyegyenlőségi tervének elkészítése         

Kampány végrehajtása a projekt tevékenységeinek 
népszerűsítése érdekében 

        

Mentor foglalkoztatása         
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Dr. Papp Antal levezető elnök szavazásra tette fel a térségben működő munkáltatók 
versenyképességének erősítése a munkavállalók fejlesztésével című projekttervet. Kérte az ICS 
tagjait, hogy aki elfogadja, a projekttervet az kézfelnyújtással szavazzon. Megállapította, hogy 
a jelenlévő 3 ICS tag 3 igennel, egyhangúlag, ellenszavazat nélkül a projekttervet elfogadta és 
az alábbi határozatot hozza: 
 
Szolnoki Járás Foglalkoztatási Paktum Irányító Csoportjának 
6/2017. (IX. 27.) ICS határozata 
A térségben működő munkáltatók versenyképességének erősítése a munkavállalók 
fejlesztésével című projektterv elfogadása 
 
Az Irányító Csoport a térségben működő munkáltatók versenyképességének erősítése a 
munkavállalók fejlesztésével című projekttervet a határozat melléklete szerint elfogadja. 
 
 
Értesülnek: 
1. ICS tagok 
2. Paktum Iroda 
 
 
Martfű, 2017. szeptember 27. 
 
 
 

 Dr. Papp Antal 
levezető elnök 
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1. melléklet a 6/2017. (IX. 27.) ICS határozatnak 
 
 
 

Szolnoki	járás	foglalkoztatási	paktum	

TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00002	
 

 

 

Projektterv 

„A térségben működő munkáltatók 

versenyképességének erősítése a munkavállalók 

fejlesztésével” 
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1. Bevezetés	
 
A TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00002 számú, „Szolnoki járás foglalkoztatási paktum” című projekt fő 

kedvezményezettje Martfű Város Önkormányzata, a fejlesztés megvalósításában a Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei Kormányhivatal konzorciumi partnerként vesz részt. A projekt céljai az alábbiak:  

- a járás területén belül az álláskeresők száma csökkenjen, 

- az álláskeresők olyan támogatásokban részesüljenek, amellyel hosszútávon képesek aktív 

szereplőivé válni a foglalkoztatásnak, 

- a járásban reális foglalkoztatási igényekre tudjunk reagálni, tehát ami hiányszakma az ahhoz 

szükséges humánerőforrást biztosítsuk, 

- a foglalkoztatás minősége javuljon a járáson belül, 

- mindezekkel célunk, hogy csökkentsük az egyenlőtlenséget: anyagi, társadalmi, szociális, és 

földrajzi elhelyezkedés tekintetében is. 

A projekt közvetlen, elsődleges célcsoportját a Szolnoki járás területén munkát vállalni szándékozó, 

álláskereső, hátrányos helyzetű személyek és inaktívak képezik. Fontos kitétel, hogy életvitelszerűen is 

a járásban rendelkezzenek lakóhellyel. 

1. táblázat Támogatás alapadatai 

Támogatás alapadatai 

Projekt azonosítószáma TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00002 

Projekt címe Szolnoki járás foglalkoztatási paktum 

Konzorciumi partnerek Martfű Város Önkormányzata  
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Megítélt támogatási összeg 382 585 862.- Ft 

Támogatás aránya 100% 

Projekt forrása ESZA 

Projekt összköltsége 382 585 862.- Ft 

 

A Szolnoki járás Jász-Nagykun-Szolnok megyéhez tartozó járás, székhelye Szolnok. Területe 914,48 km², 

népessége 119 380 fő, népsűrűsége 131 fő/km² volt a 2012. évi adatok szerint. Öt város (Szolnok, 

Besenyszög, Martfű, Rákóczifalva és Újszász) és 13 község tartozik hozzá. A járásban található minden 

település részt vesz jelen projektben, kivéve Szolnok, amely külön, a TOP 6. prioritásának forrásából 

valósítja meg paktumprojektjét. 

A projekt sikeres végrehajtásához nélkülözhetetlen a helyi adottságok, igények figyelembevétele, 

amelyeket a projekt keretében elkészülő projekttervek rögzítenek. Ezen projekttervek tartalmazzák – 

kapcsolódva a stratégiához és akciótervhez – a lehetséges beavatkozásokat, a fejlesztési projektek 
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részleteit. Jelen dokumentum rögzíti a „A térségben működő munkáltatók versenyképességének 

erősítése a munkavállalók fejlesztésével” című projekttervünket, amelynek részleteit a következő 

alfejezetek tartalmazzák. 

 

2. Fejlesztési	igény	megalapozása	
 

A Szolnoki járás vállalkozói rétegét tekintve – Szolnok városát nem ideszámítva – főként kisebb 

vállalkozások, túlnyomó részt mikro- és kisvállalkozások, egyéni vállalkozások alkotják. A nagyvállalatok 

fontosak egy-egy térség gazdasági életét tekintve, hiszen a foglalkoztatás bővülésén túl, új 

vállalkozások, beszállítói kör letelepedését is eredményezheti a jelenlétük. A nagyvállalatok bevonzása 

a járásban csak vonzó üzleti infrastruktúra megteremtésével lehetséges, ezt segíthetik elő a 

szinergiában lévő gazdaságfejlesztési projektek a térségben. Tőkeerős nagyvállalatok nemcsak 

idetelepüléssel, hanem az itt lévő, potenciálisan növekvő középvállalatok fejlesztésével, támogatásával 

érhető el.  

A foglalkoztatási helyzet ma Magyarországon – és jellemzően a térségben is – kettős problémával küzd. 

A térség településein székelő vállalkozásoknak nagy problémát okoz a megfelelő munkaerő 

alkalmazása. A munkaerőhiány főként a műszaki jellegű munkaköröket érintik, nagy hiány mutatkozik 

a szakképzett építőipari mesterekből. Ebben nagyban közrejátszik az elvándorlás, ami általában a 

főváros, a Dunántúl és nem ritkán külföld felé irányul. Ezen folyamatot csak akkor van lehetőségünk 

megállítani, ha nő a térségben a bérszínvonal. Ezzel párhuzamosan, azonban továbbra is jelen van a 

térségben a munkanélküliség, illetve a tartós munkanélküliség. A tartós munkanélküliség az alacsony 

iskolai végzettségre vezethető vissza. Egy jelentős réteg nem tud és nem is akar a közfoglalkozatásból 

kitörni, hiszen a családi adókedvezménnyel együtt közel annyit kereshetnek, mint a versenyszférában, 

azonban a közfoglalkoztatás helyben van, nincs szükség utazásra, és jóval kisebbek az elvárások, mint 

egy vállalatnál. 

A fentebb részletezett foglalkoztatási jellegű problémák megoldása csak a meglévő munkáltatók 

támogatásával, fejlesztésével lehetséges. A vállalatok fejlesztése további kapacitások bővítését 

eredményezheti, tőkeerős vállalkozások jönnek létre a térségben, ezáltal nő a térség gazdasági 

versenyképessége. 
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3. Konzisztencia	vizsgálat	
 
A tervezett fejlesztésnek a helyi fejlesztési stratégiákhoz, koncepciókhoz való illeszkedését elvégeztük, 

amelyet táblázatos formában mutatunk be. A konzisztencia vizsgálat az alábbi fejlesztési 

dokumentumokat érinti:  

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció 2014-2020 

- Újszász Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 

- Martfű Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 

- Besenyszög Város Településfejlesztési Koncepciója 

 

2. táblázat Illeszkedés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció céljaihoz. 

Cél Illeszkedés leírása 

Átfogó cél - Erőteljes kapcsolódás 
a makrogazdaság 

fejlődési tengelyeire 

A kedvező földrajzi elhelyezkedés és a főváros 
viszonylagos közelsége kedvező gazdasági 
tényező lehet az új befektetők idevonzásában.  

Specifikus cél - A társadalom és 
a gazdaság megújulását, 

a táj konszolidációját hátráltató 
infrastrukturális hiányosságok 

felszámolása 

A térségben jelentős számban vannak jelen a 
mezőgazdasági jellegű vállalkozások. Ezen tényt 
figyelembe véve kívánjuk segíteni az agrár 
ágazathoz kapcsolódó ipari üzemek 
letelepedését. Az új üzemek létesítésével nő a 
térség foglalkoztatási potenciálja.  

Horizontális cél - Előrelépés a komplex 
társadalmi, gazdasági, környezeti 
fenntarthatóság terén, szervezeti- 

intézményi feltételek javítása 

A meglévő kkv-k fejlesztésével és kapacitásai 
bővítésének elősegítésével a társadalom minden 
aktív korú szegmenséhez tartozó csoport 
számára megfelelő mennyiségű munkahelyet 
kívánunk nyújtani. Ezzel enyhül a térségben 
tapasztalható munkanélküliség.  

 

3. táblázat Illeszkedés Újszász Város Integrált Területfejlesztési Stratégiájához 

Cél Illeszkedés leírása 

Átfogó cél – Gazdagodó város 

A munkáltatók fejlesztésével nőhet a térségben 
a foglalkoztatási szint, bővülhetnek az egyes 
cégek kapacitásai, amelyek további 
gazdaságfejlesztési beruházásokat 
eredményezhetnek a településen.   

 

4. táblázat Illeszkedés Martfű Város Integrált Területfejlesztési Stratégiájához 

Cél Illeszkedés leírása 

Átfogó cél - Martfű a versenyképes iparváros 
A foglalkoztatottsági szint növelésével, nő a 
térségben tevékenykedő kkv-k 
teljesítőképessége, ezzel újabb kapacitások 
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bővítése valósulhat meg, továbbá nőhet a 
településen az ipar versenyképessége.  

Átfogó cél - Martfű a megújuló, szolgáltató 
zöldváros 

A szolgáltatások fejlesztésével vonzóvá válik a 
város gazdasági környezete, ezáltal javul a térség 
megtartó ereje. Mindez fontos vonzerő lehet az 
ide letelepedni kívánó lakosság körében is. 

 

5. táblázat Illeszkedés Besenyszög Város Településfejlesztési Koncepciójához 

Cél Illeszkedés leírása 

Átfogó cél – Élhető város 

Az élhető város egyik alappillére, hogy a lakosság 
számára megfelelő minőségű és mennyiségű 
munkahelyet biztosítson. Az új vállalkozások 
megjelenésével bővül a városban a 
foglalkoztatottak száma.  

Átfogó cél - Agrár település 

A helyi agrárszektorban új munkahelyek jönnek 
létre, ezáltal hozzájárulva a versenyképes, 
fenntartható gazdasági fejlődéshez. Az új 
agrárvállalkozások erősítik a település 
agrárjellegét.  

 

4. Célok	
 
Jelen projektterv átfogó célja a térségben működő munkáltatók fejlesztése, továbbá a térség 

foglalkoztatási szintjének növelése. Az átfogó cél mentén az alábbi specifikus célokat határoztuk meg: 

 

1. A járásban lakó/tartózkodási hellyel rendelkező lakosainak helyben tartása, helyben 

foglalkoztatása  

A mai foglalkoztatási helyzetet a szakképzett munkaerő hiánya jellemzi, ami elsősorban az elvándorlás 

miatt alakult ki. Az elvándorlók gyakran a fővárosba, Dunántúlra és nem ritkán külföldre mennek 

munkát vállalni. Ezeken a helyeken ugyanazért a munkáért jóval magasabb fizetéssel számolhatnak. A 

helyi szakképzett munkaerő helyben tartása csak a munkahelyek fejlesztésével, és a bérszínvonal 

növelésével érhető el.  

 

2. A versenyképesség feltételeinek megteremtése, fenntartása 

A helyi gazdaság fejlődése a cégek versenyképességének növelésével érhető el. A cégek 

versenyképességének egyik alapfeltétele a megfelelő számú és végzettségű munkavállaló. Az erősödő 

vállalatok további kapacitások bővítését helyezik kilátásba.  
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3. Munkaerőpiaci szereplők közötti hatékony együttműködés kialakítása és fenntartása 

A térségre jellemző munkaerőpiaci problémák csak az egyes szektorok (állami, civil, kkv) szoros 

együttműködésével oldhatók meg.  

 

5. Célcsoport	
 
A projekt közvetlen célcsoportját azon személyek alkotják, akik a projekt eredményeinek felhasználói. 

Jelen tervezett foglalkoztatásra irányuló fejlesztés esetén közvetlen célcsoportként említhetjük:  

- a térség településein tevékenykedő cégek, vállalkozások, 

- a térségbe letelepedni szándékozó cégek, vállalkozások. 

 

Közvetlen célcsoportot jelentenek azon személyek, akik a projekt eredményeit indirekt módon 

hasznosítják:  

- a térségben élő álláskeresők,  

- a helyi cégek beszállítói, alvállalkozói,  

- a térség cégeinek, vállalatainak munkavállalói, 

- a térség lakossága.  

 

6. Tevékenységterv	
 

1. Térségi partnerség létrehozása 

A projekt sikeres megvalósításához széleskörű partnerség kialakítására van szükség. A partnerséget a 

helyi önkormányzatok és foglalkoztatók alkotják, akik szorosan együttműködnek. A partnerség tagjai 

alkotják azt a munkacsoportot, amelynek feladata a termék- és szolgáltatásfejlesztés, továbbá a 

projekt tevékenységeinek sikeres végrehajtása. 

 
2. Foglalkoztatással, fejlődéssel kapcsolatos információk biztosítására szakmai fórumok 

szervezése 

A helyi foglalkoztatók számára szakmai fórumokat kívánunk szervezni. A projekt során 4 db fórumot 

kívánunk szervezni, amelyek vállalkozásfejlesztési témakörében kerülnek megszervezésre. 

 

3. Hátrányos helyzetű álláskereső, inaktív és közfoglalkoztatott személyek számára képzések 

szervezése 
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A járás mozgósítható munkaerő-tartalékát és foglalkoztatási szintjét nagymértékben növeli, ha a 

hátrányos helyzetű álláskereső, inaktív és közfoglalkoztatott személyek foglalkoztathatóságát javítjuk. 

Ennek egyik eszköze a munkaadók igényei alapján szervezett csoportos képzések megvalósítása, 

amelynek ideje alatt a célcsoport tagjai keresetpótló juttatást kaphatnak. A képzést sikeresen elvégző 

személyek után foglalkoztatást elősegítő támogatások vehetők igénybe.  

 
4. Foglalkoztatást elősegítő támogatások 

A foglalkoztatási helyzet javítása érdekében a munkáltatók munkaerőigény benyújtásával – a 

jogszabályi és eljárás rendi megfelelések esetében – a programba bevonásra került célcsoporti tag 

foglalkoztatásához bér- és járulékjellegű támogatást kaphat, amelyhez kapcsolódóan vállalnia kell a 

célcsoporttag továbbfoglalkoztatását is. Súlyosan hátrányos helyzetű munkavállalók esetében a 

támogatás hossza növelhető. 

 
5. Kampány végrehajtása a projekt tevékenységeinek népszerűsítése érdekében 

Átfogó hagyományos és közösségi média kampányok megvalósítása a projekt által kínált 

szolgáltatásokról, lehetőségekről. A közvetlen és közvetett célcsoportnak szóló, helyi, kulturális 

rendezvényeken való megjelenés, helyi nyomtatott és online felületeken való hirdetés, PR-cikk 

megvalósítása szükséges. 

 

7. Várható	eredmények	
 
A projekt végrehajtásával kedvező gazdasági eredmények érhetők el:  

- A kedvező gazdasági események okán csökkenhet a térségből elvándorlók száma, 

- A helyi álláskeresők száma csökken, 

- A helyi vállalkozások munkaerőhiánya mérséklődik, 

- Javul a térség gazdasági versenyképessége,  

- Élhető települések jönnek létre a térségben,  

- Kedvező befektetői környezet alakul ki.  

 

8. Indikátorok	
 
A projekt eredményeinek fenntartás és monitoringja érdekében az alábbi indikátorok kerülnek 

meghatározásra. 
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6. táblázat Számszerűsíthető eredmények 

Indikátor neve 
Típus 

(eredmény, 
output) 

Mérték-
egység 

Bázis érték Célérték 

A programba bevont vállalkozások 
száma  

output db  0 10 

A térségben létrejövő új 
munkahelyek száma 

output fő 0 40 

A képzésbe bevont álláskeresők 
száma 

output fő 0 50 

	

9. Partnerség	
 
A megjelölt tevékenységek végrehajtása csak széleskörű partnerség kiépítésével lehetséges, amihez 

alapot nyújt a paktum már aláírt együttműködési megállapodása. A partnerek köre és száma tovább 

bővíthető, de minimálisan az alábbi szervezetek részvétele indokolt a sikeres megvalósítás érdekében: 

 
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, 

- Helyi cégek, vállalkozások, 

- Az érintett települések helyi önkormányzatai (Besenyszög, Martfű, Rákóczifalva, Újszász, 

Csataszög, Hunyadfalva, Kőtelek, Nagykörű, Rákócziújfalu, Szajol, Szászberek, Tiszajenő, 

Tiszasüly, Tiszavárkony, Tószeg, Vezseny, Zagyvarékas), 

- Jász-Nagykun-Szolnok Megye Önkormányzata,  

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. 

 

10. Horizontális	szempontok		
 
Esélyegyenlőség 

A projekt tervezése, megvalósítása és fenntartása során kiemelt figyelmet kívánunk fordítani az 

egyenlő bánásmód elvének és az Európai Unió esélyegyenlőségi politikájának betartására, az alábbi 

jogszabályok mentén:  

- 1993. évi LXXVII. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól 

- 1998.évi XXVI. tv. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 

- 2003.évi CXXV. tv. az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 

 
Ennek megfelelően a projekt időtartama alatt vállaljuk:  
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- a diszkriminációmentességet,  

- a projekt rendezvényei akadálymentes épületben kerülnek megrendezésre, 

- a partnerség kialakításakor minden szervezet részére egyenlő feltételeket kívánunk biztosítani, 

- a kiválasztási eljárások során elkerüljük a hátrányos megkülönböztetést,  

- elutasítjuk a kirekesztő magatartást minden társadalmi csoporttal szemben a foglalkoztatás és 

a humán szolgáltatások megvalósításánál egyaránt,  

- a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét. 

 

Környezeti fenntarthatóság 

A projekt végrehajtása során kiemelt figyelmet fordítunk a környezettudatosságra, az alábbi 

szempontok betartásával:  

- A beszerzési eljárások során a kedvezményezettek előnyben részesítik az energiafelhasználás 

szempontjából hatékony, környezetkímélő technológiákat. 

- A környezettudatos menedzsment és szervezés keretében a papíralapú kommunikáció és 

irattározás ésszerű szintre mérséklése – a természeti erőforrások felhasználásának 

csökkentése érdekében. 

- A hulladékképződés akadályozása: A pályázó megvalósítói nagy hangsúlyt fektetnek a 

keletkező hulladékok minimalizálására. 

- Környezetbarát hozzáállás erősítése: A pályázat során megvalósuló események, illetve 

rendezvények környezettudatosságot fejeznek ki, előnyben részesítve a környezetbarát 

anyagokat. 

- A projektmenedzsment kialakítása során az energiafogyasztás csökkentését szolgáló 

beavatkozások tervezése (pl. alacsony energiafogyasztású eszközök beszerzése), valamint a 

szelektív hulladékgyűjtés alapvető feltételeinek biztosítása. 

- Környezetbarát közlekedési szempontok előnyben részesítése: A projekt megvalósítása során 

arra próbálunk meg törekedni, hogy minél kevesebb környezetkárosító közlekedési eszközt 

vegyünk használatba. Amennyiben mégis szükséges például egy távolabbi helyszínre való 

eljutáshoz igénybe venni bármilyen gépjárművet, a szakmai csoport törekszik arra, hogy minél 

nagyobb létszámot befogadó közlekedési eszközzel jusson el a helyszínre. 
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11. 	Költségvetés,	finanszírozási	források	
 
A tervezett tevékenységek költségvetése részben a paktumprojekt költségvetéséből finanszírozható. 

Minimálisan az alábbi költségtípusokkal szükséges számolni:  

- Rendezvényekhez, képzésekhez kapcsolódó költségek: terembérlet, előadói díjak, ellátással 

kapcsolatos költségek; 

- Személyi jellegű költségek,  

- PR és marketingköltségek. 

 
Tevékenységenként költségmegoszlás 

Tevékenység megnevezése 
Tervezett költség 

(bruttó) Ft 
Tevékenység leírása 

Térségi partnerség 
létrehozása 

750 000 Ft 

Partnerségi találkozók szervezésének költsége. 5 
db találkozót kívánunk szervezni, 20 fő 
részvételével találkozónként. A költségsor 
tartalmazza a terembérlet díját, illetve az ellátási 
költségeket. Bruttó 150 000 Ft / rendezvény 
költséggel számolunk, azaz összesen 750 000 Ft.  

Foglalkoztatással, fejlő-
déssel kapcsolatos infor-
mációk biztosítására szak-
mai fórumok szervezése 

600 000 Ft 

4 db fórumot kívánunk szervezni, helyi 
foglalkoztatók számára, 15 fő részvételével. 
Bruttó 150 000 Ft / rendezvény költséggel 
számolunk, azaz összesen 600 000 Ft. 

Hátrányos helyzetű 
álláskereső, inaktív és 
közfoglalkoztatott 
személyek számára 
képzések szervezése 

49 500 000 Ft 

A paktumprojekt költségvetéséből ez a tétel 
finanszírozható, magában foglalja a képzéshez 
kapcsolódó utazási, étkezési és szállás költséget, a 
képzés ideje alatt igénybevett gyerekfelügyelet 
vagy más hozzátartozó ápolásának/gondozásának 
költségét, a képzés idejére szóló keresetpótló 
juttatást, valamint a képzéshez kapcsolódó 
költséget.  

Foglalkoztatást elősegítő 
támogatások 

193 200 000 Ft 

A paktumprojekt keretében betervezett összeg 
magában foglalja az önfoglalkoztatóvá válás 
támogatását, a bértámogatást és a 
bérköltségtámogatást is.  

Kampány végrehajtása a 
projekt tevékenységeinek 
népszerűsítése érdekében 

1 000 000 Ft 

A projekt sikeressége érdekében komplex 
médiakampány megvalósításával tervezünk. A 
tevékenység tartalmazza a kötelező tájékoztatás 
és nyilvánossági elemeket, továbbá egyéb online 
és sajtóhirdetéseket.  

Összesen 28 350 000 Ft  

 

12. Megvalósítás	időtartama,	ütemezése	
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A tevékenységek végrehajtásának időigénye illeszkedik a paktumprojekt keretében tervezett 

ütemezéshez. Az egyes tevékenységek időigényét az alábbi GANTT diagramban szemléltetjük, 

negyedéves megbontásban.  

 
7. táblázat A tevékenységek megvalósításának ütemterve 

Tevékenység megnevezése 
2017. 2018. 2019. 2020. 

4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 

Térségi partnerség létrehozása           

Foglalkoztatással, fejlődéssel 
kapcsolatos információk 
biztosítására szakmai fórumok 
szervezése 

    

      

Hátrányos helyzetű álláskereső, 
inaktív és közfoglalkoztatott 
személyek számára képzések 
szervezése 

    

      

Foglalkoztatást elősegítő 
támogatások 

          

Kampány végrehajtása a projekt 
tevékenységeinek népszerűsítése 
érdekében 
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Dr. Papp Antal levezető elnök szavazásra tette fel az üzleti szolgáltatások fejlesztése a 
foglalkoztatási szint növelése érdekében című projekttervet. Kérte az ICS tagjait, hogy aki 
elfogadja, a projekttervet az kézfelnyújtással szavazzon. Megállapította, hogy a jelenlévő 3 ICS 
tag 3 igennel, egyhangúlag, ellenszavazat nélkül a projekttervet elfogadta és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
Szolnoki Járás Foglalkoztatási Paktum Irányító Csoportjának 
7/2017. (IX. 27.) ICS határozata 
Az üzleti szolgáltatások fejlesztése a foglalkoztatási szint növelése érdekéről szóló 
projektterv elfogadása 
 
Az Irányító Csoport az üzleti szolgáltatások fejlesztése a foglalkoztatási szint növelése 
érdekében című projekttervet a határozat melléklete szerint elfogadja. 
 
 
Értesülnek: 
1. ICS tagok 
2. Paktum Iroda 
 
 
Martfű, 2017. szeptember 27. 
 
 
 

 Dr. Papp Antal 
levezető elnök 
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1. melléklet a 7/2017. (IX. 27.) ICS határozatnak 
 
 
 
 
 
 
 

Szolnoki	járás	foglalkoztatási	paktum	

TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00002	
 

 

 

Projektterv 

„Az üzleti szolgáltatások fejlesztése a foglalkoztatási 

szint növelése érdekében” 
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1. Bevezetés	
 
A TOP 5.1.2-es kódszámú, Szolnoki járás Paktum pályázatának főpályázója, és egyben projektgazdája 

Martfű Város Önkormányzata, a projekt konzorciumi partnere a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Kormányhivatal. A projekt céljai között az alábbiakat említhetjük:  

 a járás területén belül az álláskeresők száma csökkenjen, 

 az álláskeresők olyan támogatásokban részesüljenek, amellyel hosszútávon képesek aktív 

szereplőivé válni a foglalkoztatásnak, 

 a járásban reális foglalkoztatási igényekre tudjunk reagálni, tehát ami hiányszakma az ahhoz 

szükséges humánerőforrást biztosítsuk, 

 a foglalkoztatás minősége javuljon a járáson belül, 

 mindezekkel célunk, hogy csökkentsük az egyenlőtlenséget: anyagi, társadalmi, szociális, és 

földrajzi elhelyezkedés tekintetében is. 

A projekt közvetlen, elsődleges célcsoportját azok a személyek képezik, akik a Szolnoki járás területén 

munkát vállalni szándékozó, álláskereső hátrányos helyzetű személyek, közfoglalkoztatottak és 

inaktívaknak minősülnek. Fontos kitétel, hogy életvitelszerűen is a járásban rendelkezzenek 

lakóhellyel. 

1. táblázat Támogatás alapadatai 

Támogatás alapadatai 

Projekt azonosítószáma TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00002 

Projekt címe Szolnoki járás foglalkoztatási paktum 

Konzorciumi partnerek Martfű Város Önkormányzata  
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Megítélt támogatási összeg 382 585 862.- Ft 

Támogatás aránya 100% 

Projekt forrása ESZA 

Projekt összköltsége 382 585 862.- Ft 

 
A Szolnoki járás Jász-Nagykun-Szolnok megyéhez tartozó járás Magyarországon 2013-tól, székhelye 

Szolnok. Területe 914,48 km², népessége 119 380 fő, népsűrűsége 131 fő/km² volt a 2012. évi adatok 

szerint. Öt város (Szolnok, Besenyszög, Martfű, Rákóczifalva és Újszász) és 13 község tartozik hozzá. A 

járásban található minden település részt vesz jelen projektben, kivéve Szolnok, amely külön, a TOP 6. 

prioritásának forrásából valósítja meg paktumpályázatát.  

A sikeres projekt végrehajtásához nélkülözhetetlen a helyi adottságok, igények figyelembevétele, 

amelyeket a projekt keretében elkészülő projekttervek rögzítenek. Ezen projekttervek tartalmazzák – 
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kapcsolódva a stratégiához és akciótervhez – a lehetséges beavatkozásokat, a fejlesztési projektek 

részleteit. Jelen dokumentum rögzíti a „Az üzleti infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése a 

foglalkoztatási szint növelése érdekében” című projekttervünket, amelynek részleteit a következő 

alfejezetek tartalmazzák. 

 

2. Fejlesztési	igény	megalapozása	
 
A Szolnoki járásra jellemző, hogy a térségben a vállalkozói réteget nagyrészt mikro- és kisvállalkozások 

alkotják – Szolnok városát nem ideszámítva. Az igazán nagyfoglalkoztató munkahelyek száma, amelyek 

segítenék a nagyszámú elvándorló képzett szakemberek helyben tartását, a települések élhetőbbé 

válását, kevés. A közép- és nagyvállalatok betelepülésével jelentősen nőhetne a foglalkoztatottsági 

szint a térségben. Nagy problémát jelent a képzetlen munkaerő jelenléte, ami az alacsony iskolai 

végzettségre vezethető vissza. Egy jelentős réteg nem tud és nem is akar a közfoglalkozatásból kitörni, 

hiszen a családi adókedvezménnyel közel annyit kereshetnek, mint a versenyszférában, azonban a 

közfoglalkoztatáshoz helyben van, nincs szükség utazásra, és jóval kisebbek az elvárások, mint egy 

vállalatnál.  

Jelentős számban vannak jelen a mezőgazdasági vállalkozások, amelynek továbbfejlesztésben és új 

mezőgazdasági jellegű vállalkozások idevonzásában jelentős potenciál van. A térség földrajzilag kiváló 

lokalizációval rendelkezik, ezen adottság a kereskedelmi és logisztikai fejlesztéseknek is alapja lehet.  

A fejlődés egyik alappillére lehet az innovatív vállalkozások és az agrár ágazathoz kapcsolódó ipari 

üzemek letelepedése, továbbá a meglévő termék- és szolgáltatásfejlesztés megvalósítása.  

A térségben jelen vannak azon mezőgazdasági és könnyűipari húzóágazatok, amelyek fejlesztésével 

növelhető a járás gazdasági versenyképessége. Jelenleg komoly problémát jelent, hogy a munkaerő 

kereslet és kínálat nem találkozik. A térség foglalkoztatási szintjének továbbnöveléséhez 

mindenképpen szükséges a szakképzett munkaerő jelenléte, az álláskeresők továbbképzése. A közép 

és nagyvállalatok térségbe való vonzásához szükséges az üzleti infrastruktúra és a szolgáltatások 

fejlesztése a térségben.   

A foglalkoztatási szint növekedésével, javulhat a beruházási kedv a térségben, ezáltal nő a helyi kkv 

szektor versenyképessége is. A kedvező gazdasági környezet miatt csökkenhet az elvándorló fiatalok 

száma, továbbá javulhatnak a munkakörülmények, bérszínvonal növekedést eredményezhet.  
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A fentebb részletezett problémák egyik megoldásaként vázoljuk fel jelen projekttervünket, amely a 

TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00002 azonosítószámú Szolnoki járás foglalkoztatási paktum című pályázat 

keretében készült.  

 

3. Konzisztencia	vizsgálat	
 
A tervezett fejlesztés a térség helyi fejlesztési stratégiáihoz, koncepcióihoz való illeszkedését 

elvégeztük, amelyet táblázatos formában mutatunk be. A konzisztencia vizsgálat az alábbi fejlesztési 

dokumentumokat érinti:  

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció 2014-2020 

- Újszász Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 

- Martfű Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 

- Besenyszög Város Településfejlesztési Koncepciója 

 
2. táblázat Illeszkedés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció céljaihoz. 

Cél Illeszkedés leírása 

Átfogó cél - Erőteljes kapcsolódás 
a makrogazdaság 

fejlődési tengelyeire 

A kedvező földrajzi elhelyezkedés és a főváros 
viszonylagos közelsége kedvező gazdasági 
tényező lehet az új befektetők idevonzásában.  

Specifikus cél - Az agrárvertikum 
versenyképességének, 

tájfenntartó- és foglalkoztatási 
potenciáljának növelése 

A térségben jelentősen számban vannak jelen a 
mezőgazdasági jellegű vállalkozások. Ezen tényt 
figyelembe véve kívánjuk segíteni az agrár 
ágazathoz kapcsolódó ipari üzemek 
letelepedését. Az új üzemek létesítésével nő a 
térség foglalkoztatási potenciálja.  

Horizontális cél - A foglalkoztatás növelése 
a társadalom minden aktív korú 

szegmensében 

Az új üzemek létesítésével, illetve a meglévő kkv-
k kapacitásainak bővítésének elősegítésével a 
társadalom minden aktív korú szegmenséhez 
tartozó csoport számára megfelelő mennyiségű 
munkahelyet kívánunk nyújtani. Ezzel enyhül a 
térségben tapasztalható munkanélküliség.  

 
3. táblázat Illeszkedés Újszász Város Integrált Területfejlesztési Stratégiájához 

Cél Illeszkedés leírása 

Átfogó cél – Gazdagodó város 

A foglalkoztatási szint növelésével adódóan a 
helyi adóbevételek növekedhetnek, amelyek 
további gazdaságfejlesztési beruházásokat 
eredményezhetnek a településen.   

 
 
 



Oldal 66 / 123 

4. táblázat Illeszkedés Martfű Város Integrált Területfejlesztési Stratégiájához 

Cél Illeszkedés leírása 

Átfogó cél - Martfű a versenyképes iparváros 

A foglalkoztatottsági szint növelésével, nő a 
térségben tevékenykedő kkv-k 
teljesítőképessége, ezzel újabb kapacitások 
bővítése valósulhat meg, továbbá nőhet a 
településen az ipar versenyképessége.  

Átfogó cél - Martfű a megújuló, szolgáltató 
zöldváros 

A szolgáltatások fejlesztésével vonzóvá válik a 
város gazdasági környezete, ezáltal javul a térség 
megtartó ereje, továbbá fontos vonzerő lehet az 
ide letelepedni kívánó lakosság körében is. 

 
5. táblázat Illeszkedés Besenyszög Város Településfejlesztési Koncepciójához 

Cél Illeszkedés leírása 

Átfogó cél – Élhető város 

Az élhető város egyik alappillére, hogy a lakosság 
számára megfelelő minőségű és mennyiségű 
munkahelyet biztosítson. Az új vállalkozások 
megjelenésével bővül a városban a 
foglalkoztatottak száma.  

Átfogó cél – Ipari központ 

Az új üzemek idetelepülésével nő a helyi 
gazdaság teljesítőképessége, a város tőkevonzó 
képessége, további fejlődési lehetőségek 
állhatnak ezáltal rendelkezésre. 

Átfogó cél - Agrár település 

A helyi agrárszektorban új munkahelyek jönnek 
létre, ezáltal hozzájárulva a versenyképes, 
fenntartható gazdasági fejlődéshez. Az új 
agrárvállalkozások erősítik a település 
agrárjellegét.  

 

4. Célok	
 
Jelen projektterv átfogó célja az üzleti infrastruktúra és a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése, 

kedvező befektetési környezet létrehozása, továbbá a helyi termékek és szolgáltatások 

továbbfejlesztése. Az átfogó cél mentén az alábbi specifikus célokat határoztuk meg: 

 
1. KKV-k nagyvállalatok letelepedésének elősegítése  

A helyi üzleti infrastruktúra és szolgáltatásfejlesztéssel szeretnénk további, meghatározó agrár, gyártó, 

termelő, feldolgozó vállalatokat a járásba csábítani.  

 
2. A versenyképesség feltételeinek megteremtése, fenntartása 
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A helyi gazdaság fejlődése a cégek versenyképességének növelésével érhető el. A cégek 

versenyképességének egyik alapfeltétele a megfelelő számú és végzettségű munkavállaló. Az erősödő 

vállalatok további kapacitások bővítését helyezik kilátásba. 

 
3. Helyi termékek fogyasztásának, szolgáltatások igénybevételének ösztönzése 

A termék és szolgáltatásfejlesztés mellett fontos nagyobb hangsúlyt fektetni ezen helyi termékek és 

szolgáltatások fogyasztásának és igénybevételének ösztönzésére. Fontos a megfelelő kommunikáció 

alkalmazása a fogyasztás ösztönzésére és a fogyasztók motiválására mind a helyi lakosság, mind az 

idelátogatók körében.  

 

5. Célcsoport	
 
A projekt közvetlen célcsoportját, azon személyek alkotják, akik a projekt eredményeinek felhasználói. 

Jelen tervezett foglalkoztatásra irányuló fejlesztés esetén közvetlen célcsoportként említhetjük:  

- a járás nagyobb foglalkoztatói,  

- a járásban letelepedni szándékozó közép- és nagyvállalatok.  

 
Közvetlen célcsoportot jelentenek azon személyek, akik a projekt eredményeit indirekt módon 

hasznosítják:  

- a járásban élő lakosság, 

- helyi munkaadók és vállalkozások, 

- a helyi termékek és szolgáltatások fogyasztói.  

 

6. Tevékenységterv	
 

1. Térségi partnerség létrehozása 

A projekt sikeres megvalósításához széleskörű partnerség kialakításához van szükség. A partnerséget 

a helyi önkormányzatok és foglalkoztatók alkotják, akik szorosan együttműködnek. A partnerség tagjai 

alkotják azt a munkacsoportot, amelynek feladata a termék- és szolgáltatásfejlesztés, továbbá a 

projekt tevékenységeinek sikeres végrehajtása.  

 
2. Befektetési kataszter készítése a kiajánlható területekről 

Szakértői szolgáltatásként, olyan befektetés ösztönzési kataszter készül az érintett szereplők 

bevonásával a térségi kiajánlható területekről, amely részletesen tartalmazza a területek jellemzőit, 

adottságait. 
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3. Cégkutatás elvégzése, kapcsolatfelvétel a potenciálisan érintett munkáltatókkal 

A projekt sikeres végrehajtása érdekében elengedhetetlen a célcsoport beazonosítása, azaz a 

potenciálisan érintett cégek felkutatása. A létrejövő adatbázis tartalmazza a potenciális 

foglalkoztatókat, akiket a projektbe be tudunk vonni. Minden potenciális szereplővel szükséges 

felvenni a kapcsolatot, beszámolni a projektről.  

 
4. Honlap  

Elkészül a honlap, amely bemutatja a befektetésre alkalmas területeket. A holnap több idegen nyelven 

készül el, akárcsak a projekt többi promóciós anyagai.  

 
5. Két napos befektetés ösztönzési konferencia, eredménykommunikáció  

Az eseményen részt vesznek a környező országbeli és belföldi potenciális befektetők, befektetés-

ösztönzéssel foglalkozó szervezetek, illetve megtörténik az eredmények bemutatása is.  

 
6. Kampány végrehajtása a projekt tevékenységeinek népszerűsítése érdekében 

Átfogó hagyományos és közösségi média kampányok megvalósítása a projekt által kínált 

szolgáltatásokról, lehetőségekről. A közvetlen és közvetett célcsoportnak szóló, helyi, kulturális 

rendezvényeken való megjelenés, helyi nyomtatott és online felületeken való hirdetés, PR-cikk 

megvalósítása szükséges. Marketing szempontból nagyon fontos egy többnyelvű kiadvány elkészítése, 

amely tartalmazza a térség meghatározó, befektetésre alkalmas területeit. 

 

7. Várható	eredmények	
 
A projekt végrehajtásával kedvező gazdasági eredmények érhetők el:  

- Javul a járás gazdasági versenyképessége, 

- Nő a vállalkozások száma a térségben  

- Csökken az álláskeresők száma, 

- Csökken a térségben a munkaerőhiány, 

- Emelkedik a foglalkoztatottak száma, 

- A kedvező gazdasági események okán csökkenhet a térségből elvándorlók száma, 

- Erősödik a helyi gazdaság.   

 



Oldal 69 / 123 

8. Indikátorok	
 
A projekt eredményeinek fenntartás és monitoringja érdekében az alábbi indikátorok kerülnek 

meghatározásra. 

6. táblázat Számszerűsíthető eredmények 

Indikátor neve 
Típus 

(eredmény, 
output) 

Mérték-
egység 

Bázis érték Célérték 

Betelepülő vállalkozások száma  eredmény db  0 5 

A létrejövő új munkahelyek száma output fő 0 50 

Térségi cégeknél elhelyezkedő új 
munkavállalók száma 

output db 0 30 

 

9. Partnerség	
 
A projekt végrehajtása csak széleskörű partnerség kiépítésével lehetséges. A projekt sikeressége 

érdekében együttműködő megállapodásokat szeretnénk kötni az alábbi szervezetekkel:  

 
- Az érintett települések helyi önkormányzatai (Besenyszög, Martfű, Rákóczifalva, Újszász, 

Csataszög, Hunyadfalva, Kőtelek, Nagykörű, Rákócziújfalu, Szajol, Szászberek, Tiszajenő, 

Tiszasüly, Tiszavárkony, Tószeg, Vezseny, Zagyvarékas) 

- Jász-Nagykun-Szolnok Megye Önkormányzata,  

- Befektetés ösztönzéssel foglalkozó hazai és külföldi intézmények, szervezetek  

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, 

- Helyi cégek, vállalkozások. 

 

10. Horizontális	szempontok		
 
Esélyegyenlőség 

A projekt tervezése, megvalósítása és fenntartása során kiemelt figyelmet kívánunk fordítani az 

egyenlő bánásmód elvének és az Európai Unió esélyegyenlőségi politikájának betartására, az alábbi 

jogszabályok mentén:  

- 1993. évi LXXVII. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól 

- 1998.évi XXVI. tv. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 

- 2003.évi CXXV. tv. az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 
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Ennek megfelelően a projekt időtartama alatt vállaljuk:  

- a diszkriminációmentességet,  

- a szegregációmentességet,  

- a projekt rendezvényei, akadálymentes épületben kerülnek megrendezésre, 

- a partnerség kialakításakor minden szervezet részére egyenlő feltételeket kívánunk biztosítani, 

- a kiválasztási eljárások során elkerüljük a hátrányos megkülönböztetést,  

- elutasítjuk a kirekesztő magatartást minden társadalmi csoporttal szemben foglalkoztatás és a 

humán szolgáltatások megvalósításánál,  

- a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét. 

 
Környezeti fenntarthatóság 

A projekt végrehajtása során kiemelt fordítunk a környezettudatosságra, az alábbiak szempontok 

betartásával:  

- A beszerzési eljárások során a kedvezményezettek előnyben részesítik a környezet és energia 

felhasználás szempontjából hatékony, környezetkímélő technológiákat. 

- A környezettudatos menedzsment és szervezés keretében a papíralapú kommunikáció és 

irattározás észszerű szintre mérséklése – a természeti erőforrások felhasználásának 

csökkentése érdekében. 

- A hulladékképződés akadályozása: A pályázó megvalósítói nagy hangsúlyt fektetnek a 

keletkező hulladékok minimalizálásához. 

- Környezetbarát hozzáállás erősítése: A pályázat során megvalósuló események illetve 

rendezvények környezettudatosságot fejeznek ki, előnyben részesítve a környezetbarát 

anyagokat. 

- A projektmenedzsment kialakítása során az energiafogyasztás csökkentését szolgáló 

beavatkozások tervezése (pl. alacsony energiafogyasztású eszközök beszerzése), valamint a 

szelektív hulladékgyűjtés alapvető feltételeinek biztosítása. 

- Környezetbarát közlekedési szempontok előnyben részesítése: A projekt megvalósítása során 

arra próbálunk meg törekedni, hogy minél kevesebb környezetkárosító közlekedési eszközt 

vegyünk használatba. Amennyiben mégis szükséges például egy távolabbi színhelyére való 

eljutáshoz igénybe venni bármilyen gépjárművet, a szakmai csoport törekszik arra, hogy minél 

nagyobb létszámot befogadó közlekedési eszközzel jusson el a helyszínre. 
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11. 	Költségvetés,	finanszírozási	források	
 
A projekt tervezett becsült összköltsége: 7 500 000 Ft.  

A tervezett összköltségvetés egy reális piaci áron számolt összköltség, amelyet befolyásolhat az 

igénybevett pályázati forrás belső költségkorlátai. 

Minimálisan az alábbi költségtípusokkal szükséges számolni:  

 Rendezvényekhez kapcsolódó költségek: terembérlet, előadói díjak, ellátással kapcsolatos 

költségek; 

 Kataszter elkészítésének külső szakértői díja; 

 Weboldal elkészítésének díja 

 PR és marketingköltségek, 

 Szakmai megvalósítók személyi jellegű ráfordításai. 

 
Tevékenységenként költségmegoszlás 

 

Tevékenység megnevezése 
Tervezett költség 

(bruttó) Ft 
Tevékenység leírása 

Térségi partnerség létrehozása 750 000 Ft 

Partnerségi találkozók szervezésének 
költsége. 5 db találkozót kívánunk 
szervezni, 20 fő részvételével 
találkozónként. A költségsor 
tartalmazza a terembérlet díját, illetve 
az ellátási költségeket. Bruttó 150 000 
Ft / rendezvény költséggel számolunk, 
azaz összesen 750 000 Ft.  

Befektetési kataszter készítése a 
kiajánlható területekről 

1 500 000 Ft 
Kataszter elkészítésének költsége 
bruttó 1 500 000 Ft értékben.  

Cégkutatás elvégzése, 
kapcsolatfelvétel a potenciálisan 
érintett munkáltatókkal 

500 000 Ft 
Adatbázis elkészítésének költsége 
bruttó 500 000 Ft értékben.  

Honlap 750 000 Ft 

Többnyelvű honlap elkészítésének 
költsége. A honlap elkészítését külső 
szakértői céggel kívánjuk megvalósítani 
bruttó 750 000 Ft értékben.  

Két napos befektetés ösztönzési 
konferencia, 
eredménykommunikáció 

2 500 000 Ft 

Két napos konferencia (50-60 fő 
részvételével) szervezésének költsége. 
A költség tartalmazza az előadói 
díjakat, terembérlet díját, szállás illetve 
az ellátási költségeket. 
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Tevékenység megnevezése 
Tervezett költség 

(bruttó) Ft 
Tevékenység leírása 

Kampány végrehajtása a projekt 
tevékenységeinek népszerűsítése 
érdekében 

1 500 000 Ft 

A projekt sikerességének érdekében 
komplex médiakampány 
megvalósításával tervezünk. A 
tevékenység tartalmazza a kötelező 
tájékoztatás és nyilvánossági 
elemeket, továbbá online és továbbá 
sajtóhirdetéseket. A tevékenység 
keretében tervezzük egy többnyelvű 
kiadvány elkészítését is. 

Összesen 7 500 000 Ft  

 

12. Megvalósítás	időtartama,	ütemezése		
 
A projekt végrehajtásának időigénye 12 hónap. Az egyes tevékenységek időigényét az alábbi GANTT 

diagramban szemléltetjük, negyedéves megbontás szerint.  

 
7. táblázat A projekt megvalósításának ütemterve 

Tevékenység megnevezése 
1. év 

1. né 2. né 3. né 4. né 

Térségi partnerség létrehozása     

Befektetési kataszter készítése a kiajánlható területekről     

Cégkutatás elvégzése, kapcsolatfelvétel a potenciálisan érintett 
munkáltatókkal 

    

Honlap     

Két napos befektetés ösztönzési konferencia, eredménykommunikáció     

Kampány végrehajtása a projekt tevékenységeinek népszerűsítése 
érdekében 
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4. napirendi pont 
Működési és Monitoring Kézikönyv megtárgyalása 
 
Dr. Papp Antal levezető elnök ismertette a Működési és Monitoring Kézikönyvet. 
 
Dr. Papp Antal levezető elnök szavazásra tette fel a Működési és Monitoring Kézikönyvet. 
Kérte az ICS tagjait, hogy aki elfogadja, a javaslatot az kézfelnyújtással szavazzon. 
Megállapította, hogy a jelenlévő 3 ICS tag 3 igennel, egyhangúlag, ellenszavazat nélkül a 
javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 
 
Szolnoki Járás Foglalkoztatási Paktum Irányító Csoportjának 
8/2017. (IX. 27.) ICS határozata 
A Működési és Monitoring Kézikönyv elfogadása 
 
Az Irányító Csoport a Működési és Monitoring Kézikönyvet a határozat melléklete szerint 
elfogadja. 
 
 
Értesülnek: 
1. ICS tagok 
2. Paktum Iroda 
 
 
Martfű, 2017. szeptember 27. 
 
 
 

 Dr. Papp Antal 
levezető elnök 
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TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00002 

Működési és Monitoring Kézikönyv 

„Szolnoki járás foglalkoztatási paktum” 
 

1. melléklet a 8/2017. (IX. 27.) ICS határozatnak 
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1. Bevezetés  

A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága 
(továbbiakban: Támogató) Terület és Településfejlesztési Operatív Program TOP-5.1.2-15 „Helyi 
foglalkoztatási együttműködések” tárgyú felhívására konzorciumi formában Martfű Város 
Önkormányzata és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal „Szolnoki járás foglalkoztatási 
paktum” címen és TOP-5.1.2-15JN1-2016-00002 azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet 
nyújtott be. 

A támogatási kérelem alapvető célja a foglalkoztatottsági szint növelésén, a minőségi foglalkoztatás 
ösztönzésén, a hátrányos helyzetű álláskeresők tartós munkaerőpiaci integrációján, a 
munkaerőhiány csökkentésén és a helyi partnerségek megerősítésén keresztül a helyi gazdaság 
teljesítőképességének javítása. 

A kérelmet a Támogató a 2017. március 14-én kelt döntése értelmében támogatásban részesítette, 
amelyre 2017. április 11-én a felek Támogatási Szerződést kötöttek. A Konzorcium az Európai 
Szociális Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból összesen bruttó 382 585 862 Ft, 
azaz háromszáznyolcvankétmillió-ötszáznyolcvanötezer-nyolcszázhatvankettő forint vissza nem 
térítendő támogatásban részesült. 

1. ábra: A foglalkoztatási paktum projekt időbeli keretei és jelen dokumentum hatálya 

 

Forrás: saját szerkesztés 

A Szolnoki Járási Foglalkoztatási Paktum működését megalapozó dokumentumcsomag a 
következőkből áll: 

� Együttműködési megállapodás 

� A paktum Irányító Csoport és Foglalkoztatási Fórum működési szabályzata (ügyrend) 

� Működési és Monitoring Kézikönyv 

� Az Irányító Csoport éves munkaterve 

� A paktummenedzsment szervezetének éves munka- és költségterve 

Jelen Működési és Monitoring Kézikönyv a paktumszervezet működését megalapozó 
dokumentumok közé tartozik. A működési dokumentumok szerepe, hogy meghatározzák a Szolnoki 
Járási Foglalkoztatási Paktum működésére vonatkozóan az Irányító Csoport és a Foglalkoztatási 
Fórum hatáskörét, illetve rögzítsék a működés során fellépő feladatok leírását. Mindez annak 
érdekében történik, hogy a vállalt tevékenységek megvalósításához és monitoringjához szükséges 

Támogatási 
Szerződés hatályba 

lépése

2017. április 11.

A projekt fizikai 
befejezése

2020.01.02.

Pénzügyi elszámolás 
határideje 

2020.04.01.
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feladatok valamennyi érintett számára ismertek legyenek, valamint, hogy az együttműködési, 
kapcsolattartási és beszámolási rend is nyomon követhetővé váljon. A dokumentumok továbbá 
hozzájárulnak ahhoz, hogy a kötelező minősítési eljárást a Szolnoki Járási Foglalkoztatási Paktum 
sikeresen zárhassa le. Ennek érdekében a Kézikönyv az alábbi tartalmi elemeket mutatja be: 

MŰKÖDÉSI FOLYAMATOK  
Működési folyamatok részletes leírása. 

Felelősök, határidők és finanszírozási források meghatározása. 

KOMMUNIKÁCIÓ 

A külső és belső kommunikáció céljainak és célcsoportjainak 
meghatározása. 

A kommunikáció során alkalmazott módszerek és eszközök leírása. 

MONITORING ÉS ÉRTÉKELÉS 

Monitoring és értékelési rendszer működésének leírása. 

Tevékenységek szervezeti keretei, tevékenységei és a kapcsolódó 
indikátorok. 
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2. A Működési és Monitoring Kézikönyv célja, alkalmazási területe és 
hatálya 

A Működési és Monitoring Kézikönyv szerepe, hogy útmutatóként szolgáljon a foglalkoztatási 
paktum összetett feladatrendszerének hatékony és eredményes működtetéséhez. A Kézikönyvben 
rögzítésre kerülő feladatok, irányelvek, monitoring rendelkezések hozzájárulnak a pontos 
tervezéshez, a sikeres végrehajtáshoz és a későbbi fenntarthatóság biztosításához. A Kézikönyv az 
operatív működtetés egyik eszköze, ami segíti a konzorciumi tagok által vállalt tevékenységek és a 
paktumszervezet által ellátandó feladatok végrehajtását1. 

1. táblázat: A konzorciumi partnerekhez kapcsolódó vállalt tevékenységek 

TEVÉKENYSÉGEK 
Martfű Város 

Önkormányzata 

Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei 
Kormányhivatal 

Önállóan támogatható tevékenységek 

A. Foglalkoztatási megállapodások (paktumok) programrész – 1. főtevékenység 

Partnerség-építés   

Paktum képzéseken való részvétel   

Honlap kialakítása   

B. Főtevékenység: Munkaerő-piaci programokhoz, a célcsoport képzéséhez, foglalkoztatásához 
kapcsolódó programrészhez - 2. főtevékenység 

A célcsoportot érintő képzéshez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó 
tevékenységek 

  

A célcsoportot érintő egyéb munkaerő-piaci tevékenységek   

Önállóan támogatható és kötelezően megvalósítandó tevékenységek 

A. Foglalkoztatási megállapodások (paktumok) programrész – 1. főtevékenység 

Foglalkoztatási paktum létrehozása, valamint foglalkoztatási 
helyzetelemzés elkészítése 

  

Részletes foglalkoztatási stratégia és akcióterv kidolgozása   

Munkaprogram és projekttervek kidolgozása   

Munkaerő-piaci igényfelmérések készítése   

Foglalkoztatási együttműködés, irányító csoport, menedzsment 
szervezet és paktumiroda felállítása és működtetése (munkaterv, 
ügyrend és részletes költségvetés kidolgozása) 

  

                                                           
1 A paktumszervezet felépítését és az egyes szervezeti egységek feladat- és hatáskörét a Szervezeti és Működési 
Szabályzat (ügyrend) tartalmazza. 
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TEVÉKENYSÉGEK 
Martfű Város 

Önkormányzata 

Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei 
Kormányhivatal 

Együttműködési megállapodás aláírása   

Paktum működési tapasztalatainak összegyűjtése és megosztása   

Teljes projekt folyamat részletes dokumentálása   

Minősítés megszerzése   

Figyelemfelkeltés   

Megvalósíthatóság tanulmány (MT) elkészítése   

A megyei és a helyi, valamint a megyei jogú város által létrehozott 
paktumok tevékenységeinek összehangolása 

  

Önállóan nem támogatható, de kötelezően megvalósítandó tevékenységek 

Gyermekellátási szolgáltatások területi helyzetének és humán 
erőforrás igényeinek bemutatása 

  

Kötelező nyilvánosság biztosítása   

Projektmenedzsment feladatok ellátása   

Forrás: Megvalósíthatósági tanulmány alapján saját szerkesztés 

A Működési és Monitoring Kézikönyv hatályba lépése a dokumentum elfogadásának napja. A 
kézikönyv a TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00002 azonosító számú projekt végrehajtásának időszakára 
vonatkozik, azaz a projektzárás napjáig, 2020. április 2-áig lesz hatályban. A Működési és Monitoring 
Kézikönyv alkalmazásának területi hatálya a Szolnoki Járás Szolnok Megyei Jogú Városon kívül eső 
területe. 

A dokumentum nem vonatkozik a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal által a projekten 
kívül nyújtott képzési és bértámogatási tevékenységekre, illetve munkaerő-piaci szolgáltatásokra, 
azokat az Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott útmutatók és a vonatkozó jogszabályok 
alapján látja el a Kormányhivatal. 
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3. Működési folyamatok bemutatása 

A foglalkoztatási együttműködés alapja a partnerség kialakítása, fejlesztése és összefogása, amely 
révén a paktum partnerség tagjai a közös érdek mentén képesek fejlesztési céljaikat megvalósítani. 
Az együttműködés a helyi érdekeltek széleskörű bevonásával valósul meg, ezért a partnerség 
szervezett koordinálása elengedhetetlen. A „Szolnoki járási foglalkoztatási paktum” című projekt 
megvalósítása és fenntartása érdekében paktumszervezet felállítására került sor. A Szolnoki Járás 
Foglalkoztatási Paktum működtetése egy több szervezeti egységből álló paktumszervezet feladata. 
A paktumban kötelező partnerként vesznek részt a paktumprojekt megvalósításáért felelős 
konzorciumi tagok, Martfű Város Önkormányzata és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal. A paktumszervezetnek a kötelező partnerek mellett bármely további helyben 
működő szervezet tagja lehet, amennyiben együttműködési hajlandóságát szándéknyilatkozat 
aláírásával is kifejezi. A paktumszervezet felépítésének, működésének feltételeit az ügyrend 
szabályozza. 

2. ábra: A paktumszervezet főbb szervezeti egységei 

 

 Projektmenedzsment  

Forrás: saját szerkesztés 

 

Foglalkoztatási 
Fórum

Irányító 
Csoport

Foglalkoztatási 
paktum főbb 

szervezeti 
egységei

Paktumiroda
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5. ábra: A szervezeti egységek szerepe 

Szervezeti egység Feladatok 

Irányító Csoport 
– Döntéshozatal 

– Felügyelet 

Foglalkoztatási Fórum 
– Paktum közgyűlése 

– Partnerség biztosítása 

Paktumiroda – Paktum működtetése 

Projektmenedzsment – Közreműködés az operatív megvalósításban 

Forrás: saját szerkesztés 

3.1. Partnerség szervezése 
3.1.1. Partnerségi rendezvények 

A Foglalkoztatási Fórum a partnerségi rendezvények legfontosabb és elsődleges színtere. A Fórum 
nyitott, azon minden érdeklődő részt vehet. Az Együttműködési Megállapodást aláíró tagoknak a 
megjelenés kötelező (az esetleges távollétről, akadályoztatásról előzetesen értesíteni kell a 
paktumirodát). A találkozó összehívását az Irányító Csoport elnöke kezdeményezi, az ő jóváhagyása 
után a paktumiroda munkatársa megszervezi a partnerségi rendezvényt. A nagyobb számú 
megjelenés érdekében javasolt, előzetes felmérést végezni, hogy a meghívandó partnereknek mely 
időpont a legmegfelelőbb a részvételre. 

 

Felelős szervezeti egység Paktumiroda 

Kötelező feladat igen 

Finanszírozás forrása projekt költségvetéséből finanszírozható 

Egyéb érintettek, bevonandó partnerek 
Irányító Csoport, Foglalkoztatási Fórum, 
Projektmenedzsment szervezet, külső szakértők 

Határidő folyamatos 

3.1.2. Szándéknyilatkozatok aláírása 

A Foglalkoztatási Paktum létrehozása során az első lépés a munkaerőpiac szempontjából 
meghatározó szereplők felkutatása és bevonása a foglalkoztatási megállapodásba. Az előkészítésbe 
célszerű azokat a szervezeteket meghívni, amelyek felkészültségük, szakmai tekintélyük révén 
területükön mozgósító erővel rendelkezzenek, képesek társaikat megszólítani, illetve szerepük a 
munkaerőpiac adott szegmensén meghatározó. A potenciális tagok először egy szándéknyilatkozat 
aláírásával fejezik ki együttműködési hajlandóságukat. Legalább 15 szándéknyilatkozat megléte 
kötelező, amiről a Paktumiroda munkatársainak kell gondoskodnia. 
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Felelős szervezeti egység Paktumiroda 

Kötelező feladat igen 

Finanszírozás forrása projekt költségvetéséből finanszírozható 

Egyéb érintettek, 
bevonandó partnerek 

Martfű Város Önkormányzata, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat; Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, 
Projektmenedzsment szervezet, potenciális paktumtagok (járási 
önkormányzatok, kisebbségi önkormányzat, képzőintézmények, 
nonprofit szervezetek, vállalkozások), külső szakértők 

Határidő 2. mérföldkő 

3.1.3. Együttműködési megállapodás aláírása 

A helyi foglalkoztatási partnerség mindig az együttműködési megállapodás aláírásával jön létre. A 
pályázati konstrukció felhívása alapján a támogatási szerződés aláírást követő 6. hónap végéig 
szükséges a nevezett dokumentum aláírása. Az Együttműködési Megállapodásban a tagok kifejezik 
elköteleződésüket, aktív részvételüket a Szolnoki Járási Foglalkoztatási Paktum célkitűzéseit és 
megvalósítását illetően. Az Együttműködési Megállapodás tartalmazza a funkciókat, a hatásköröket, 
az együttműködés és a döntéshozatal módját, valamint az együttműködő felek találkozóinak 
gyakoriságát. A paktumprojekt megvalósítása során a konzorciumot alkotó Martfű Város 
Önkormányzata és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal mellett kötelező együttműködő 
partnerként jelenik meg a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat és a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. 

 

Felelős szervezeti egység Martfű Város Önkormányzata 

Kötelező feladat igen 

Finanszírozás forrása projekt költségvetéséből finanszírozható 

Egyéb érintettek, 
bevonandó partnerek 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Projektmenedzsment 
szervezet, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat; Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara; potenciális 
paktumtagok (járási önkormányzatok, kisebbségi önkormányzat, 
képzőintézmények, nonprofit szervezetek, vállalkozások), külső 
szakértők 

Határidő 2. mérföldkő 

3.1.4. Partnerség fenntartása, bővítése 

A paktumprojekt során kialakított szervezeti keretek és a együttműködő felek között létrejövő 
tartós szakmai kapcsolatok elősegítik a Szolnoki Járási Foglalkoztatási Paktum fennmaradását, az 
esetleges felmerülő problémák összefogáson alapuló megoldását. A partnerség növelése 
érdekében az együttműködő tagok nyitottak minden érdeklődővel szemben, aki kifejezi 
elhivatottságát a stratégiában megfogalmazott célok elérése érdekében. A potenciális tagok először 
a szándéknyilatkozat aláírásával fejezik ki együttműködési hajlandóságukat, majd az 
együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint csatlakozhatnak a paktumszervezethez.  
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Felelős szervezeti egység Paktumiroda 

Kötelező feladat igen 

Finanszírozás forrása projekt költségvetéséből finanszírozható 

Egyéb érintettek, 
bevonandó partnerek 

Irányító Csoport, Foglalkoztatási Fórum, Projektmenedzsment 
szervezet, külső szakértők 

Határidő folyamatos 

3.2. Stratégiai és működési dokumentumok kidolgozása és felülvizsgálata 
3.2.1. Igényfelmérések lefolytatása 

A projekt keretében a foglalkoztatás, a vállalkozásfejlesztés és a helyi gazdaság fejlesztésének 
együttes támogatása valósul meg, amely közös együttműködésen, igényfelmérésen és tervezésen 
alapul. A munkaerő-kereslet és kínálat összehangolása, a szervezetek munkaerő-igényére alapozott, 
célzott munkaerő-piaci információnyújtás és kiválasztás eredményeképpen hatékonyabb foglalkoztatás-
ösztönzés valósul meg. 

4. ábra: Az igényfelmérések módszerei és elérendő célcsoport tagok 

Célcsoport Alkalmazott eszközök 

Munkaadók Partnerségi rendezvények 

Kérdőíves felmérés 

Települési önkormányzatok Partnerségi rendezvények 

Kérdőíves felmérés 

Egyéb partnerek Partnerségi rendezvények 

Forrás: saját szerkesztés 

A „Szolnoki járás foglalkoztatási paktum” című projekt céljainak elérése érdekében a szükséges 
információk az alábbi igényfelmérési módszerek alkalmazásával kerülnek összegyűjtésre. 

Kérdőíves felmérés: a munkáltatók esetében rendszeres a szükségletfelmérés mind az előkészítés, 
mind a megvalósítás során, a kérdőíves felmérések keretében jelezhetik képzési és 
munkaerőigényüket, véleményüket a foglalkoztatási terület jelenlegi helyzetéről, melynek 
eredménye beépítésre kerül(t) a foglalkoztatási helyzetelemzésbe, stratégiába és akciótervbe, a 
paktumprojekt megvalósításába, valamint a paktumszervezet működésébe is; 

Partnerségi rendezvények: A rendezvények alkalmával lehetőség nyílik a paktumprojekt 
előkészítésére, megismertetésére, az aktuális eredmények bemutatására, megvitatására, továbbá 
magának a paktumszervezetnek a létrehozására, a közös stratégia kialakítására és elfogadására. A 
rendezvények a párbeszéd színtere, amely keretében a résztvevők kifejthetik véleményüket, 
megfogalmazhatják elvárásaikat - ezek a rendszeres partnerségi egyeztetések nemcsak az 
előkészítési és stratégiaalkotási szakaszban töltenek be fontos igényfelmérési funkciót, hanem a 
megvalósítás és a fenntartás időszakában is. 
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Felelős szervezeti egység Martfű Város Önkormányzata, Paktumiroda 

Kötelező feladat igen 

Finanszírozás forrása projekt költségvetéséből finanszírozható 

Egyéb érintettek, 
bevonandó partnerek 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Irányító Csoport, 
Foglalkoztatási Fórum, Projektmenedzsment szervezet, egyéb helyi 
vállalkozások, nonprofit szervezetek, egyéb külső szakértők 

Határidő 2. mérföldkő 

3.2.2. Foglalkoztatási helyzetelemzés, stratégia és akcióterv 

Az együttműködésben résztvevő partnereknek a helyi szintű foglalkoztatási megállapodások 
keretében szükséges egy hosszú távú, alaposan megtervezett stratégiát alkotni, annak érdekében, 
hogy a paktum működése hatékony és mérhető legyen. A stratégia alkotásának első lépése a 
foglalkoztatási helyzetelemzés elkészítése, amely megalapozza a paktum céljait meghatározó 
részletes foglalkoztatási stratégia és az operatív szintű tevékenységeket ismertető akcióterv 
kidolgozását. 

5. ábra: A gazdaság- és foglalkoztatásfejlesztési dokumentumok elkészítésének folyamata 

 

Forrás: saját szerkesztés 

Foglalkoztatási helyzetelemzés 

A Foglalkoztatási helyzetelemzés a stratégia megalapozó dokumentuma, amelyben szükséges 
feltárni valamennyi gazdasági ágazatra vonatkozóan a releváns munkaerő-piaci jellemzőket, a 
foglalkoztatási nehézségeket, problémákat. Az elemzés összeállítása során felhasznált információk 
különféle statisztikai adatbázisok felhasználásával és személyes pl. az igényfelmérés alkalmával 
szerzett tapasztalatok, eredmények kiértékelésével dolgozható ki. A foglalkoztatási helyzetelemzés 
célja egy átfogó helyzetkép részletes bemutatása annak érdekében, hogy a kidolgozandó stratégia 
egyértelműen az érintett terület adottságaira épüljön, és testreszabott válaszokat tudjon nyújtani 
a megjelenő kihívásokra. 

Foglalkoztatási 
helyzetelemzés: 
Munkaerő-piaci 
adottságok és 

kihívások 
részletes 

bemutatása

Foglalkoztatási 
stratégia: 

Gazdasági, 
munkaerő-piaci 

célok 
meghatározása, 
stratégiaalkotás

Foglalkoztatási 
akcióterv: 

Szükséges 
beavatkozások 
azonosítása, 

operatív tervezés
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Foglalkoztatási stratégia 

A stratégia a gazdaságfejlesztésre és a foglalkoztatás növelésére irányuló dokumentum. 
Tartalmazza a térség közép és hosszú távú céljait, a prioritásokat, intézkedéseket, a fejlesztésekhez 
szükséges lehetséges források felmérését, a monitoring és értékelés rendszerét, folyamatát, a 
horizontális szempontok figyelembevételének módját. A stratégiában a helyzetelemzés 
megállapításait alapul véve kerülnek kijelölésre a munkaerőpiac fejlesztésének közép- és hosszú 
távú céljai. A dokumentummal szemben elvárás, hogy biztosított legyen az összhang az európai 
uniós, nemzeti és a megyei szintű foglalkoztatáspolitikai célokkal. A stratégia készítése során 
elengedhetetlen a széleskörű partnerség és a nyilvánosság elvének biztosítása. 

Foglalkoztatási akcióterv 

Az akcióterv az elfogadott együttműködési megállapodásra és a foglalkoztatási stratégiára alapuló 
operatív dokumentum, amelyben részletesen bemutatásra kerülnek a célok érdekében 
végrehajtandó prioritások és intézkedések, az azok végrehajtásához szükséges intézményi háttér, 
valamint a célok megvalósításának nyomon követése. Az akciótervet a projekt megvalósítási 
időtartamára javasolt kidolgozni 

 

Felelős szervezeti egység Martfű Város Önkormányzata 

Kötelező feladat igen 

Finanszírozás forrása projekt költségvetéséből finanszírozható 

Egyéb érintettek, bevonandó 
partnerek 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Irányító Csoport, 
Foglalkoztatási Fórum, Paktumiroda, Projektmenedzsment 
szervezet, külső szakértők 

Határidő 2. mérföldkő 

3.2.3. Féléves gyorsjelentés 

A féléves gazdasági és foglalkoztatási gyorsjelentés segítségével a projekt során folyamatosan 
nyomon követhetők a változások és előre jelezhetők a fejlesztéssel érintett térség területére 
kiterjedő gazdasági és foglalkoztatási helyzetben várható alakulások. E célból meg kell határozni 
azokat a járási (és települési) szinten is elérhető adatokat, amelyek a munkaerő-piac szempontjából 
relevánsak. A dokumentum egyértelmű segítséget nyújt a munkaerő-piaci szereplők döntéseinek 
meghozatalához, emellett kiinduló pontot nyújthat a paktum, a vállalkozások és egyéb munkáltatók, 
valamint a képzéseket folytató intézmények jövőbeli tevékenységeihez. 

 

Felelős szervezeti egység Paktumiroda 

Kötelező feladat igen 

Finanszírozás forrása projekt költségvetéséből finanszírozható 
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Egyéb érintettek, bevonandó 
partnerek 

Martfű Város Önkormányzata, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal, Irányító Csoport, Foglalkoztatási Fórum, 
Projektmenedzsment szervezet, külső szakértők 

Határidő 
2. mérföldkő – gyűjtendő adatok körének meghatározása, majd a 
projekt megvalósítás végéig félévente 

3.2.4. A paktum működését megalapozó dokumentumok 

A paktum keretében kialakított partnerségi együttműködésben a paktumszervezet valamennyi 
egysége részt vesz. A feladatok ellátáshoz nélkülözhetetlen azon szabályok meghatározása és a 
működési folyamatok leírása, amelyek megfelelnek a paktumra vonatkozó sztenderdeknek és a 
hatékony működés érdekében meghatározzák a paktum szervezeti egységei által ellátandó 
feladatokat, felelősségi köröket – ezeket az információkat a paktum működését megalapozó 
dokumentumok tartalmazzák, amelyek a következők: 

A működési dokumentumok szerepe, hogy meghatározzák a Szolnoki Járás Foglalkoztatási Paktum 
működésére vonatkozóan az Irányító Csoport és Foglalkoztatási Fórum hatáskörét, illetve rögzítsék 
a működés során fellépő feladatok leírását. Mindez annak érdekében történik, hogy a vállalt 
tevékenységek megvalósításához és monitoringjához szükséges feladatok valamennyi érintett 
számára ismertek legyenek, valamint, hogy az együttműködési, kapcsolattartási és beszámolási 
rend is nyomon követhetővé váljon. A dokumentumok továbbá hozzájárulnak ahhoz, hogy a 
kötelező minősítési eljárást a Szolnoki Járási Foglalkoztatási Paktum sikeresen zárhassa le. 

Együttműködési megállapodás: A Foglalkoztatási Fórum a partnerség legfontosabb szervezeti 
egysége, amelynek működéséről az együttműködési megállapodásban szükséges rendelkezni. 
Fontos meghatározni annak legfontosabb feladatait, a találkozók gyakoriságát, a paktum Irányító 
Csoportjának összetételét és feladatait, hatáskörét, valamint a projektmenedzsment szervezet 
felállításának, a paktumiroda létrehozásának részleteit. 

Szervezeti és Működési Szabályzat (ügyrend): Az ügyrend a „Szolnoki járás foglalkoztatási paktum” 
című projekt megvalósítása során felállított paktumszervezet működési szabályzata. A 
dokumentum meghatározza az egyes egységek feladatait, hatáskörét, működés rendjét, a 
döntéshozatal és az egyes folyamatok lebonyolításának módját, valamint a paktum képviselet és a 
nyilvánosság biztosításának módját és eszközeit. 

Működési és Monitoring Kézikönyv: jelen dokumentum. 

Projekttervek: A projekttervek a megfogalmazott stratégiai célrendszer eredményes megvalósítását 
szolgálják. A foglalkoztatás növelése szempontjából releváns ágazatok, kitörési pontok, 
célcsoportok, munkaadói körök alapján konkrét beavatkozásokat alapoznak meg. Az egyes 
projektek azonosításánál fő szempont, hogy hozzájáruljanak a versenyképesség erősítéséhez és a 
foglalkoztatás bővítéséhez. A megtervezésre kerülő projektek célozhatják egy-egy ágazat 
fejlesztését, kapcsolódhatnak egy-egy korcsoport foglalkoztatási helyzetének javításához, 
illeszkedhet már megvalósítás alatt álló, de akár előkészítési szakaszban álló projekthez is. 

 

Felelős szervezeti egység Martfű Város Önkormányzata 
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Kötelező feladat igen 

Finanszírozás forrása projekt költségvetéséből finanszírozható 

Egyéb érintettek, bevonandó 
partnerek 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Irányító Csoport, 
Foglalkoztatási Fórum, Paktumiroda, Projektmenedzsment 
szervezet, külső szakértők 

Határidő 2. mérföldkő, 

3.2.5. Dokumentumok felülvizsgálata 

A projekt végrehajtásának felénél javasolt a dokumentumok felülvizsgálata, adott esetben 
korrekciója, amihez segítséget nyújthat a tervezett félidei értékelés is. A projekt eredményes 
megvalósítása érdekében szükséges a megtervezett paktum célokat és a megvalósításra kerülő 
tevékenységeket folyamatosan nyomon követni. A végrehajtás során felmerülhetnek olyan külső 
körülmények (pl. a munkaerő-piaci folyamatok módosulása, új nagyfoglalkoztató megjelenése vagy 
meglévő nagyvállalat bezárása), vagy belső tényezők (pl. a partnerek körének változása, a 
megvalósítás időbeli csúszása), amelyek hatására módosítani szükséges a Foglalkoztatási 
helyzetelemzést, a Foglalkoztatási stratégiában kijelölt célokat vagy a Foglalkoztatási akciótervben 
meghatározott intézkedéseket.  

 

Felelős szervezeti egység Martfű Város Önkormányzata 

Kötelező feladat igen 

Finanszírozás forrása saját forrás 

Egyéb érintettek, bevonandó partnerek 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Irányító 
Csoport, Foglalkoztatási Fórum, Paktumiroda, 
Projektmenedzsment szervezet, külső szakértők 

Határidő 2019. első negyedév 

3.3. Projektmenedzsment feladatok 

A projekthez kapcsolódó önállóan nem támogatható, de kötelezően megvalósítandó tevékenységek 
közé tartozó projektmenedzsmentet Martfű Város Önkormányzata megbízásából a Szolnoki 
Városfejlesztő Zrt-t látja el, a 272/2014 (XI.5.) Kormányrendelet 5. számú mellékletének 3.8.2. 
pontja szerint, a közszféra szervezetekre vonatkozó speciális előírásokat betartva. 

A projektmenedzser és a pénzügyi vezetővel szemben a következő elvárásokat fogalmazzuk meg: 

� Projektmenedzser: A kiszervezett menedzsmenti szervezeten belül kijelölt 
projektmenedzser felsőfokú végzettséggel és legalább 2 éves szakmai tapasztalattal 
rendelkezzen a projektmenedzsment területén. 

� Pénzügyi vezető: A kiszervezett menedzsmenti szervezeten belül kijelölt pénzügyi 
vezető szakirányú felsőfokú, vagy mérlegképes könyvelői végzettséggel és 5 éves 
releváns szakmai, és legalább 3 éves projekttapasztalattal fog rendelkezik. 
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A szervezet kialakításakor a figyelembe kell venni, hogy biztosított legyen a napi kapcsolattartás 
lehetősége a projektmenedzsment és a partnerek között, teljesüljenek a dokumentumok tárolására 
vonatkozó feladatok, előírások, a szervezet átlátható módon, számon kérhetően, az 
összeférhetetlenség kizárásának biztosításával, magas színvonalon lássa el feladatát, továbbá a 
szervezet megfelelő pénzügyi, számviteli rendszerrel rendelkezzen. 

A projektmenedzsment feladatai közé az alábbi tevékenységek tartoznak: 

� Feladatok megtervezése és nyomon követése:  

– az előkészítéshez kapcsolódó, illetve a megvalósítás során felmerülő aktuális feladatok 
megtervezése, pontos ütemezése,  

– a feladatok végrehajtásának biztosítása és nyomon követése,  
– a Támogatási Szerződésben vállaltak teljesítése és a határidők betartása (különös 

tekintettel a mérföldkövekre),  
– közreműködés a vállalt indikátorok teljesítésének nyomon követésében.  

� Beszerzések: közreműködés a beszerzések megtervezésében, nyomon követésében – a 
közbeszerzési szakértővel együttműködve.  

� Pénzügyi adminisztráció és a projektvégrehajtás dokumentációja:  

– a finanszírozás tervezése, a források összehangolásának biztosítása,  
– a szerződések és számlák kezelési, nyilvántartási rendszerének megtervezése és 

kialakítása,  
– előleg igénylése, 
– kifizetés-igénylések összeállítása (időközi, záró), a kifizetés-igénylésekhez kapcsolódó 

beszámolók, jelentések elkészítése, 
– projekttel kapcsolatos dokumentumok nyilvántartása és megőrzése.  

� Módosítások kezelése:  

– a Támogatási Szerződés esetleges módosításának kezdeményezése,  
– változás bejelentések kezelése.  

� Kapcsolattartás és kommunikáció:  

– kapcsolattartás a Közreműködő Szervezettel, illetve az Irányító Hatósággal,  
– partnerség biztosítása, a konzorciumi partnerek közötti kommunikáció rendjének 

kialakítása,  
– projektülések szervezése, lebonyolítása, dokumentálása 

 

Felelős szervezeti egység Projektmenedzsment szervezet 

Kötelező feladat igen 

Finanszírozás forrása projekt költségvetéséből finanszírozható 

Egyéb érintettek, bevonandó partnerek Paktumiroda, Martfű Város Önkormányzata 

Határidő folyamatos 
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3.4. Dokumentáció, adminisztráció 
3.4.1. A paktum működésével kapcsolatos dokumentáció 

Paktumminősítés 

Annak érdekében, hogy partnerség valóban foglalkoztatási együttműködésnek minősüljön, 
legkésőbb a projekt fizikai befejezésének időpontjáig meg kell felelnie az előzetesen meghatározott 
minimum sztenderdeknek A minősítés egyfajta akkreditációnak felel meg, mely a partnerséget, a 
paktumszervezetet vizsgálja és értékeli. A paktumsztenderdek teljesítéséért a Paktumiroda és a 
Projektmenedzsment közösen felelős. A paktumminősítési követelményeknek három fő csoportja 
különíthető el, amelyek a partnerségi, szolgáltatási és működési követelmények. 
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6. ábra: A paktumminősítés folyamata 

 

Paktum minősítés 

Forrás: saját szerkesztés 

Partnerségi követelmények: 

A követelmény során a foglalkoztatási partnerség összetétele, teljessége, bővítési lehetőségei, az 
együttműködések szervezése, a partnerség működési hatóköre, feltételei és fenntarthatósága kerül 
megvizsgálásra. 

� A partnerség kialakításának feltétele a fejlesztéssel érintett térség, a Szolnoki járás Szolnok 
Megyei Jogú Városon kívül eső területe esetében minimum 15 fős együttműködési 
megállapodás létrehozása és aláírása. 

� A stratégia megfelelő módszertani alapelvek mentén történő kialakítása, ami által 
biztosítható, hogy a foglalkoztatási partnerségnek világosan meghatározott céljai legyenek, 
amelyek a helyzetelemzés megállapításaira épülnek. 

� A partnerségi követelmények igazolásának elemei: 
– a partnerek által aláírt Együttműködési Megállapodás,  
– foglalkoztatási helyzetfeltárás, SWOT és helyzetelemzés,  
– stratégia: jövőkép, célrendszer és fejlesztési prioritások, horizontális szempontok, 
– a stratégiához kapcsolódó foglalkoztatási akcióterv, 
– a stratégiához illeszkedő operatív projekttervek (minimum 3 db), 
– a paktum Irányító Csoportjának és a Foglalkoztatási Fórumának működési szabályzata, 
– az Irányító Csoport éves munkaterve, 
– a paktumiroda éves munka- és költségterve. 

Szolgáltatási követelmények: 

A Foglalkoztatási Paktumnak - ezen belül a Paktumirodának - különböző szolgáltatásokat kell 
ellátnia a partnerség eredményes és hatékony működtetése, valamint a Paktum deklarált céljainak 
elérése érdekében. A szolgáltatásokkal kapcsolatosan két fő követelményt fogalmaztak meg, 
amelyek a következők: 

� Paktumtevékenységek, paktumszolgáltatások: A tevékenység célja a munkaadói és 
munkavállalói szükségletek kielégítése, valamint a Paktum tevékenységeiben, 
szolgáltatásaiban való közreműködéshez kapcsolódó értékátadási folyamat megvalósítása 
(pl. tudás, probléma-megoldás, erőforrás, lehetőség biztosítása). 

� A menedzsment szervezet, menedzsment kapacitások megléte: a menedzsment tevékenység, 
mint szolgáltatás a helyi gazdaság működésének része, a szolgáltató és a szolgáltatást igénybe 
vevő között jogviszony jön létre, ezért szabályozni kell a szolgáltatásnyújtás különböző 

Partnerségi
követelmények

Szolgáltatási 
követelmények

Működési 
követelmények
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követelményeit, feltételeit. A menedzsment szolgáltatás megszervezése egy ciklikus 
folyamat. A szolgáltatás szükségletek elemzésével indul, azt a szolgáltatási folyamat 
megtervezése, a szolgáltatások körének meghatározása követi. A folyamat során vizsgálni kell 
a megvalósíthatóságot, meg kell határozni a szolgáltatásnyújtás technikai, pénzügyi és jogi 
kereteit. A későbbiekben a szolgáltatásnyújtás minőségi feltételeit, követelményeit, illetve a 
szolgáltatások továbbfejlesztési lehetőségeit is meg kell tervezni. Mindezért a Paktumiroda 
és a Projektmenedzsment közösen felelős. 

Működési követelmények: 

A paktumszervezet zavartalan működéséhez az alábbi követelmények teljesítése szükséges: 

– a paktumszervezet együttműködő szintjeinek elkülönítése, feladatok meghatározása a 
működési dokumentumok alapján; 

– az Irányító Csoportnak egy felelős menedzsment szervezetet kell kijelölnie, mivel ez nem 
önálló jogi személy, ezért a működési rendjének szabályozását és az irányítói jogok 
gyakorlását delegálnia kell valamely szervezetre az alapító dokumentumokban; 

– a menedzsmentben minimum egy fő, felsőfokú végzettségű, legalább 2 éves releváns 
tapasztalattal rendelkező személyt szükséges alkalmazni; 

– a megtervezett paktum stratégiához kapcsolódóan rövid távú működési akciótervet, éves 
munkatervet és költségvetést szükséges elkészíteni; 

– a paktum működés ellenőrzési és értékelési rendszerének kidolgozása; 
– a működési feltételek technikai követelményei közé tartozik az önálló irodahelyiség 

megléte, funkcionális bútorzattal, irodaszerekkel és közös szociális helyiségek 
használatának lehetőségével; 

– Internet eléréssel rendelkező biztonságos számítógépek beszerzése, melyre jogtiszta 
irodai alkalmazások kerülnek feltelepítésre; nyomtatási/szkennelési lehetőség és 
vezetékes vagy mobil telefonhasználat biztosítása; 

– a kötelező nyilvánosság biztosítása és egyéb kommunikációs tevékenységek ellátására 
paktumhonlap kialakítása és a szerkesztőségi rendszer használata; 

– belső és külső hírlevél rendszer létrehozása és közös dokumentumtár biztosítása a 
honlaphoz kapcsolódóan. 

 

Felelős szervezeti egység Paktumiroda, Projektmenedzsment szervezet 

Kötelező feladat igen 

Finanszírozás forrása projekt költségvetéséből finanszírozható 

Egyéb érintettek, bevonandó partnerek külső szakértők  

Határidő projektzárás 

Működési tapasztalatok gyűjtése és megosztása 

A paktumszervezet egységei és tagjai a projekt teljes ideje alatt folyamatosan közreműködnek a 
szakmai tapasztalatok megosztásában és terjesztésében, ami a foglalkoztatási együttműködések 
hatékonyságát növeli országos, megyei és helyi szinten egyaránt - az alábbi módokon: 
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� az Irányító Hatóság által előírt hivatalos disszeminációs és együttműködési előírások formális 
alkalmazása, 

� a megyei és a helyi paktumok koordinációs tevékenységének részeként vezetői, szakmai és 
operatív jellegű egyeztetéseken való részvétel, 

� a paktumban tervezett külső kommunikációs és marketing tevékenység keretein belül, 
� kevésbé formális kapcsolattartási módok alkalmazása (közösségi média aktív használata, 

egyéb országos paktum platformokon való megjelenés). 

 

Felelős szervezeti egység Paktumiroda 

Kötelező feladat igen 

Finanszírozás forrása projekt költségvetéséből finanszírozható 

Egyéb érintettek, bevonandó partnerek 
Jász-Nagykun-Szolnok megye területén működő 
paktumirodák, Projektmenedzsment szervezet, Irányító 
Csoport, Foglalkoztatási Fórum, külső szakértők 

Határidő folyamatos 

3.4.2. A projekt dokumentációja és adminisztrációja 

A projekt hivatalos dokumentációja a 2014-2020 közötti időszakban benyújtott és támogatott 
projektek számára létrehozott pályázati e-ügyintézés felületen történik (eptk.fair.gov.hu), amelyen 
keresztül el lehet és kell látni az alábbi adminisztrációs feladatokat: 

� a támogatási kérelem elkészítése és benyújtása, 
� a Támogatási Szerződés tervezetének kezelése, a hatályos Támogatási Szerződés 

megtekintése, 
� a finanszírozás nyomon követése, 
� a szakmai beszámolók beküldése, 
� a helyszíni ellenőrzés dokumentumainak rögzítése, 
� kifogáskezelés. 

Az iratkezelés szabályait alapvetően Martfű Város Önkormányzata, illetve a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kormányhivatal belső szabályzata határozza meg, de annak érdekében, hogy a projekt 
végrehajtása és dokumentációja mindenben megfeleljen a szakmai és adminisztratív elvárásoknak, 
külön projektdossziéban javasolt gyűjteni a keletkező iratokat (elsősorban elektronikus formában, 
a papír alapú iratokat szkennelve is).2 A projektdossziéban az alábbi irattípusokat célszerű külön 
nyilvántartani: 

� levelezések, 

                                                           
2 A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 110/A. paragrafusa alapján „a 

kedvezményezett projektszintű … elkülönített számviteli nyilvántartást vezet, a projekttel kapcsolatos minden 

dokumentumot elkülönítetten nyilvántart, és legalább 2027. december 31-ig megőriz.” 
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� támogatási kérelem dokumentumai, 
� Támogatási Szerződés (TSZ, változás bejelentés és azok elfogadása, TSZ módosítás), 
� közbeszerzési eljárások, 
� pénzügyi elszámolás, 
� kifizetési igénylések, 
� indikátorok, 
� tájékoztatás és nyilvánosság, 
� helyszíni szemle, 
� szabálytalansági eljárások, 
� egyéb dokumentumok (pl. képzési dokumentáció, tanulmányok, elemzések, a projekt során 

keletkezett nyilvántartások, eszközbeszerzés dokumentációja, leltárkönyvek), 
� projektfenntartási jelentések. 

 

Felelős szervezeti egység Projektmenedzsment szervezet 

Kötelező feladat igen 

Finanszírozás forrása projekt költségvetéséből finanszírozható 

Egyéb érintettek, bevonandó partnerek 
Paktumiroda, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal 

Határidő folyamatos 
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4. Kommunikáció 

A „Szolnoki járás foglalkoztatási paktum” című projekt sikeres működésének és 
fenntarthatóságának alapeleme a partnerség elvére épülő, részletesen megtervezett és 
összehangolt kommunikáció. A kommunikáció célja, hogy a paktumot és tevékenységét minél 
szélesebb körben megismerjék, valamint a célcsoportok egyértelműen felismerjék a paktum által 
nyújtott előnyöket. Mindemellett a hatékony kommunikáció lehetőséget adhat a fejlesztéssel 
érintett térségbe irányuló befektetések számának növelésére, ami hozzájárulhat a gazdaság 
fejlődéséhez és a foglalkoztatás bővüléséhez. 

A folyamatos információáramlás tudja biztosítani azt, hogy a megfogalmazott üzenetek 
eljuthassanak a megfelelő célcsoporthoz a projekt teljes életszakaszában. A kommunikáció akkor 
lesz sikeres, ha nem csak egy irányba irányul, hanem biztosítja az állandó interakciót, a célcsoportok 
felől érkező üzenetek befogadásának lehetőségét is. 

A paktumprojekt jellegéből adódóan a kommunikáció irányulhat befelé (a paktumszervezeten belüli 
kapcsolattartás) és kifelé (pl. a Támogató, más paktumok, a célcsoportok és a széles nyilvánosság 
felé), valamint tartalmaz kötelező és önként vállalt (pl. honlap) kommunikációs elemeket. 

A kommunikáció által széles körben elérni kívánt célcsoport tagok teljesen különbözőek (nem, kor, 
végzettség, paktum szerep stb.) lehetnek, azonban a megszólításukra használt eszközök sok 
esetben átfedést mutathatnak (pl. a paktum honlapján általános tájékoztatást lehet nyújtani a 
projektről a széles nyilvánosságnak, a képzési lehetőségekről az álláskeresőknek, vagy egy belső 
felületen elhelyezett emlékeztetőt a paktumszervezetben résztvevők számára).  

A projekt megvalósítása során alapvető szabály, hogy a paktum kommunikációja, valamint a 
megrendezésre kerülő nyilvános események alkalmával a partnerek esélytudatosságot fejeznek ki, 
nem közvetítenek szegregációt és segítik az esélyegyenlőségi csoportokra vonatkozó előítéletek 
csökkentését. 

4.1. Belső kommunikáció 

A foglalkoztatási paktum megvalósításában közvetlenül résztvevő személyek, csoportok, 
szervezetek közötti információáramlását nevezzük belső kommunikációnak. A partnerség alapját 
biztosító tevékenység során szükséges figyelembe venni valamennyi szereplő rendelkezésre álló 
erőforrásait és érdekeit.  

A projekt méretéből és beavatkozási területéből adódóan a kommunikáció ezen típusa több szinten 
is megjelenik: 

� a konzorciumi tagok szervezetén belül, 
� konzorciumi tagok között, 
� a foglalkoztatási paktum egyes szervezeti egységei között. 

A hatékony és eredményes belső kommunikációs folyamat kialakítása érdekében a 
paktumszervezet tagjai között szükséges meghatározni az egyes tagok feladatait és szerepét a 
tevékenységen belül. Egy-egy kommunikációs felelőst célszerű kijelölni, akin keresztül az 
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üzenetáramlás történik, így elkerülhető a többcsatornás információközlés és biztosítható, hogy a 
megfelelő, releváns információ mindig eljusson az illetékes személyhez, szervezeti egységhez.  

4.1.1. Kapcsolattartás 

A paktumprojekt zavartalan megvalósításának, a közösen megfogalmazott célok elérésének 
előfeltétele a szervezet összehangolt együttműködése. Egy jól működő partnerség egymás 
támogatása és segítése nélkül nem produkálja az elvárt eredményeket - ez az információközlésre is 
igaz.  

A paktumszervezet belső kapcsolattartásáért a paktumiroda felelős, a koordinációs tevékenység a 
következő alapelvek figyelembe vételével történik: 

� a paktumprojekttel kapcsolatos információk gyors és közvetlen hozzáférhetőségének 
biztosítása, 

� a döntéshozatali mechanizmus átláthatóságának biztosítása, 
� felmerülő problémák jelzése az érintett szervezet felé, 
� közös problémamegoldás. 

Folyamatos kapcsolattartás 

A paktumban aktívan együttműködő tagok között, a napi szintű kapcsolattartás során az írásbeli 
kommunikációt célszerű előnyben részesíteni (rövid kérdés vagy akár egyszavas válasz esetében is) 
a nyomon követhetőség és a visszakereshetőség érdekében. A személyes, illetve a telefonon 
történő egyeztetések, megbeszélések után célszerű rögzíteni a megbeszéltek tartalmát és egy 
emlékeztető e-mailt, küldeni érintett félnek (legalább másolatban vagy továbbítás útján). 

A belső kapcsolattartás során kiemelten fontos a kommunikáció gyorsasága, a meghatározott 
időbeli keretek betartása:  

� bárki jut olyan információ birtokába, amely a paktum szempontjából releváns, a lehető 
legrövidebb időtartamon belül meg kell osztania a többi érintettel; 

� az üzenet címzettjének már az információ megkapásakor amennyiben az alkalmazott levelező 
rendszer lehetővé teszi, olvasási visszajelzést kell küldenie;  

� biztosítani kell, hogy elég idő álljon rendelkezésre az adott ügy, kérdés, javaslat megfelelő 
kezelésére; 

� minden rendezvény, akció, esemény előtt időben és a megfelelő kommunikációs csatornákon 
keresztül értesíteni szükséges a meghívandó, bevonandó partnereket. 

A honlap tervezése és kialakítása során indokolt egy olyan felület beépítése, amely - akár jelszavas 
belépést követően - a paktumszervezet tagjai, de legalább a paktumprojekt megvalósításában 
résztvevők számára elérhetővé válik. Az ott megjelentetett dokumentumokhoz minden résztvevő 
könnyen hozzá tud jutni, emellett a frissített tartalomról e-mail vagy hírlevél formájában 
tájékoztatást kapnak az érintettek. 

A paktumiroda munkatársa és az egyes alegységek tagjai között az információáramlás 
akadálymentes működése érdekében javasolt vezetni egy rendszeresen frissített adatbázist 
valamennyi szereplő elérhetőségeiről.  

Paktum partnerségi ülések 
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A partnerségben résztvevők személyes találkozásainak színtere a paktumszervezet által tartott 
rendszeres nyílt, illetve zárt ülések, amelyeken a projekttel, illetve a paktummal kapcsolatos 
kérdések megvitathatók, a szükséges döntések meghozhatók. A partnerségi megbeszéléseknek 
három szintje van: konzorciumi megbeszélések, Foglalkoztatási Fórum, Irányító Csoport ülései. 

� Konzorciumi megbeszélések 

A paktumprojekt megvalósításáért Martfű Város Önkormányzata (konzorciumvezető) és a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal (konzorcium tag) a felelős. A megjelölt képviseletre és 
döntéshozásra jogosult személyek (paktumiroda, projektmenedzsment, szakmai megvalósításban 
résztvevők) havi szinten egy megbeszélést hívnak össze (rendkívüli estben többször) a projekt 
aktuális helyzetének áttekintéséről, valamint a következő lépesek megtervezéséről. Amennyiben a 
döntéshozásra jogosult személyek bármilyen külső körülmény hatására a megbeszélésen nem 
vehetnek részt, helyettesítésükről az intézmények belső működési szabályzatában előírt módon 
szükséges gondoskodni. A tervezhetőség érdekében a találkozót célszerű mindig ugyanarra a napra 
kijelölni, amelynek közeledtéről paktumiroda egy emlékeztető e-mailt küld ki a résztvevőknek. 

� Foglalkoztatási Fórum 

A Foglalkoztatási Fórum nyilvános, az üléseken bárki részt vehet. A partnertalálkozó rendszeresen 
negyedévente kerül megrendezésre, amelyre a meghívót a paktumiroda munkatársa küldi ki az 
Irányító Csoport vezetőjének jóváhagyását követően. A meghívó tartalmazza a Fórum időpontját, 
helyszínét és a tervezett napirendi pontokat. Rendkívüli ülések megtartására is sor kerülhet, 
szükséges esetben. Az adminisztrációs feladatok felelőse a paktumiroda: a megjelentekről jelenléti 
ívet, az eseményről fotódokumentációt kell készíteni, az elhangzottakról jegyzőkönyvet szükséges 
vezetni, a releváns dokumentumokat pedig fel kell tölteni a honlapra.  

� Irányító Csoport ülései 

Irányító Csoport ülése egy zártkörű megbeszélés, amelyen az Irányító Csoport elnöke és tagjai, eseti 
megbízottak, valamint a paktumiroda vehet részt. Az ülések az éves munkaterv alapján minden 
szükséges esetben, de évente minimum négy alkalommal kerül megtartásra. Az üléseket az elnök 
hívja össze, és az ő engedélyével kerülnek kiküldésre a meghívók, az előterjesztések anyagai a 
hozzájuk tartozó háttérdokumentumokkal. A tagok részére a meghívások és az információk 
eljuttatása a kitűzött ülésezési időpont előtti 10 naptári nappal esedékes, mindez a paktumiroda 
feladata. Indokolt esetben módosítások, változtatások kezdeményezhetők a napirendben, az erre 
vonatkozó rendet az ügyrend részletezi. Az ülésekről jegyzőkönyvet készít a paktumiroda, a 
keletkezett határozatok kivonatait az üléseket követően megküldi az érintett partnereknek. 

4.2. Külső kommunikáció 

A kommunikáció másik iránya a külső kommunikáció, mely azon célközönségre irányul, akik nem 
vesznek részt a paktumszervezet munkájában, de közvetett vagy közvetlen módon kapcsoltba 
kerülnek/kerülhetnek a megvalósítás során projekttel. A külső kommunikáció fő céljai a 
következőképpen fogalmazhatók meg: 

� a széles nyilvánosság értesítése a paktum megalakításáról, a projekt céljáról, tartalmáról, 
eredményeiről; 

� az Irányító Hatóság és a Közreműködő Szervezet értesítése a projekt előre haladásáról, a 
megvalósítás során felmerült problémákról, változásokról; 
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� a célcsoportok, felhasználók tájékoztatása a projektről, annak eredményeiről a projektben 
való részvétel módjáról és feltételeiről, a projekt eredményeként létrejött lehetőségek, 
szolgáltatások, termékek igénybevételéről. 

A külső kommunikáció egy összetett tevékenység, melyben összefonódnak a kommunikációs és a 
marketingeszközök különböző típusai, épp ezért a „Szolnoki járási foglalkoztatási paktum” című 
projekt keretében egy komplex, részletesen megtervezett, célcsoport-specifikus kommunikációs 
mixet szükséges végrehajtani. Mivel a kommunikáció célcsoportjai nagyon eltérők, ezért az 
irányukba közvetített üzenetek és az eljuttatás módja is teljesen különböző. 

2. táblázat: Külső kommunikáció célcsoportjai, tartalma és csatornái 

Kommunikációs 
célcsoport 

Kommunikáció tartalma 
Elsődleges kommunikációs 

csatornák 

Potenciális paktumtagok A paktumhoz való csatlakozás előnyei 
Paktumiroda 

Paktum honlapja 

Paktumprojekt közvetlen 
célcsoportja3 

A paktum keretében biztosított munkaerő-
piaci szolgáltatások, képzési és 
foglalkoztatási lehetőségek 

Kormányhivatal 

Paktumiroda 

Tájékoztató kiadvány 

Paktum honlapja 

Potenciális foglalkoztatók 
A paktum keretében biztosított képzési és 
bértámogatási lehetőségek 

Paktumiroda 

Kormányhivatal 

Tájékoztató kiadvány 

Paktum honlapja 

Szükségletfelmérések 

Egyéb helyi vállalkozások 
A paktum keretében elérhető egyéb 
szolgáltatások (pl. befektetés ösztönzés, 
helyi termék- és szolgáltatásfejlesztés) 

Paktumiroda 

Tájékoztató kiadvány 

Paktum honlapja 

Helyi lakosság 
A paktum előnyei a térség gazdasági-
társadalmi helyzetére 

Paktum honlapja 

A megye területén 
működő paktumok 

Megyei szintű együttműködés fontossága, 
szinergia biztosítása, ellentétes hatást 

Rendszeres megyei szintű 
egyeztetések 

                                                           

• 3 A felhívás a következőképpen definiálja a közvetlen célcsoportot: a térségben munkát vállalni 
szándékozó, álláskereső hátrányos helyzetű személyek, közfoglalkoztatottak és inaktívak. A 
programba vonás szempontjából hátrányos helyzetű a legalább alapfokú végzettséggel 
rendelkező, 25. életévét nem töltötte be, 30 év alatti pályakezdő álláskereső, 50. életévét 
betöltötte, legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőtt, GYES-ről, GYED-ről, ápolási díjról 
visszatérő, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül, tartós munkanélküliséggel 
veszélyeztetett, megváltozott munkaképességű személy, roma nemzetiséghez tartozó 
személy. 



Oldal 100 / 123 

Kommunikációs 
célcsoport 

Kommunikáció tartalma 
Elsődleges kommunikációs 

csatornák 

kiváltó mechanizmusok megelőzése, megyei 
szintű módszertan egyeztetése 

NGM Munkaerőpiacért 
és Képzésért Felelős 
Államtitkárság, IH, KSZ 

Munkaerő-piaci beavatkozások országos 
szintű koordinációja, szakmai felügyelet, 
szabályos lebonyolítás, végrehajtással 
kapcsolatos kérdések/problémák 
megvitatása, javaslatok megfogalmazása 

Írásbeli kommunikáció 

Személyes egyeztetések 

Forrás: saját szerkesztés 

4.2.1. Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság 

A projekt megvalósítása során Martfű Város Önkormányzata látja el a kötelező nyilvánosság 
biztosításának feladatait. A pályázati felhívás szerint a Kedvezményezett köteles a hatályos 
jogszabályokban megfogalmazott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeinek eleget tennie, 
melyre a Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei (KTK 2020) című útmutatóban leírtak 
vonatkoznak. 

A kötelező tájékoztatás elemei a KTK 2020 kommunikációs csomagjai szerint került megtervezésre. 
A KTK 2020 alapján a projekt az egyéb fejlesztési kategóriába, a 150-500 millió Ft közötti támogatási 
összeg szerinti csoportba esik, amire az alábbi kötelező tájékoztatási elemek megvalósítása 
vonatkozik: 

3. táblázat: A tájékoztatás és nyilvánosság elemei 

Szakasz Feladatok 

Előkészítés 

Kommunikációs terv készítése 

A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg 
aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig 

Megvalósítás 

Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése 

A beruházás helyszínén „C” típusú tájékoztató tábla elkészítése, elhelyezése  

Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése 

Megvalósítást 
követő szakasz 

Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése 

TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal 

A beruházás helyszínén „D” típusú emlékeztető tábla elkészítése, elhelyezése 

Forrás: KTK 2020 útmutató szerint saját szerkesztés 

A tájékoztatás és a nyilvánosság biztosítása során fontos hangsúlyozni, hogy a projekt az Európai 
Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában valósul meg, valamit általános 
előírás, hogy minden féle kommunikációs „eszközön” szükséges megjelentetni az arculati 
kézikönyvben foglalt kötelező grafikai elemeket (infoblokk). 
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4.2.2. Honlap 

A projekt keretben kialakított honlap naprakész, aktuális információkkal látja el a partnerségben 
résztvevőket, a paktum célcsoportjait és az érdeklődőket egyaránt. Hozzájárul a széleskörű 
partnerség kialakításához, működtetéséhez és fenntarthatóságához is. A honlapot úgy kell 
kialakítani, hogy valamennyi megszólítandó célcsoport gyorsan és könnyen megtalálja a neki szóló 
információkat. Egy olyan átlátható, akadálymentes és könnyen szerkeszthető infokommunikációs 
felület kialakítása a cél, amely a projekt egyedi arculati elemein kívül a kötelező grafikai elemeket is 
magába foglalja. Az úgynevezett infoblokknak mindig kiemelt helyen kell szerepelnie, láthatósági 
területen belül szükséges beépíteni, hogy a weboldal megnyitásakor görgetés mentes pozícióba 
kerüljön. 
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7. ábra: A paktum honlapjának tervezett felépítése 

 

Forrás: saját szerkesztés 

A honlapra látogatók megismerkedhetnek a „Szolnoki járási foglalkoztatási paktum” című projekt 
tartalmával, a paktumszervezet egységeivel, a paktum keretében kidolgozott működési és stratégiai 
dokumentumokkal, az aktuális eseményekkel. A weboldal foglalkoztatási, munkáltatói oldalról 
lehetőséget ad szakmai fórumok virtuális működtetésére is, valamint biztosítja a célcsoportok felől 
érkező üzenetek befogadását. A projekt teljes időtartama alatt a résztvevő partnerek egyik alapvető 
tájékoztatási fóruma a rendszeres hírlevél. A funkció beépítése segíti a projekt nyomon követését, 
dokumentálja a változásokat és az eredményeket. A honlap naprakészen tartása érdekében, ki kell 
jelölni egy felelőst (paktumiroda projekt koordinátor), aki a honlap adminisztrációs feladatait ellátja. 

4.2.3. Egyéb kommunikációs és marketingeszközök 

A projekt keretében a honlap kialakítása mellett további marketingtevékenységek is 
megvalósítandók (pl. rendezvények, arculat, kiadványok, sajtónyilvánosság biztosítása). A 
tevékenységek végleges listájának összeállítása a projektmenedzsment és a paktumiroda feladata. 

Kiadványok 

A „Szolnoki járási foglalkoztatási paktum” című projekt megismertetése érdekében különböző 
tájékoztató csomagok kerülhetnek összeállításra. A megszólítandó célcsoportok számára fontos 
információkat tartalmazó kiadványok lehetnek például kisebb információs füzetek, leporellók, 
egyoldalas szórólapok, plakátok vagy elektronikus adathordozók  

A projekt keretén belül az alábbi kiadványok elkészítése javasolható: 

� paktum bemutató kiadvány a partnerség széleskörű elérése érdekében, 

Szolnoki járási foglalkoztatási paktum 

Álláskeresőknek

Munkáltatóknak

Szakmai fórum

Eseménynaptár

Galéria

Dokumentumok
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� célcsoport számára tájékoztató kiadványok a képzési és foglalkoztatási támogatási 
lehetőségekről, 

� foglalkoztatók részére tájékoztató szólólap a foglalkoztatási támogatási lehetőségekről, 
� a munkaerőpiac érdekképviseleteinek és szereplőinek plakát készítése a figyelemfelkeltés 

és az együttműködésre való felhívás, illetve a foglalkoztatási támogatási lehetőségek 
széleskörű terjesztése érdekében, 

� jó gyakorlatok bemutatását szolgáló tájékoztató anyagok készítése. 

Promóciós anyagok összeállításakor figyelemmel kell kísérni, hogy azokon a „Széchenyi KTK 2020” 
útmutatóban foglaltak alapján minden kötelező arculati elem feltüntetésre kerüljön. 

Rendezvények 

A megszólítandó célcsoporttól függően különböző rendezvényeket szükséges szervezni: 

� annak érdekében, hogy a közvetlen célcsoport tagjait aktivizálni lehessen, munkaerő-piaci 
információnyújtáshoz kapcsolódó rendezvényeket lehet szervezni; 

� a lehetséges munkaadói oldal tájékoztatása és a projekthez való csatlakozási lehetőségek 
ismertetése a partnerségi és tájékoztatási rendezvényeken történhet meg; 

� pályaválasztási napok keretében meg lehet ismertetni a tanulókkal a hiányszakmákat, a 
képzőintézmények által kínált lehetőségeket, a különböző képzettségek előnyeit, a 
lehetséges karrier utakat, munkakörülményeket és a megszerezhető munkajövedelmeket. 

Média megjelenés 

A figyelemfelkeltés további eszköze lehet a sajtónyilvánosság. Egy hasonló méretű és komplexitású 
beavatkozás, projekt esetében a helyi és megyei sajtóval történő kapcsolattartás nélkülözhetetlen. 
Segítségével a projekt teljes időtartalma alatt biztosított a folyamatos információáramlás és 
tájékoztatás. A különféle fizetett média megjelenések (online, nyomtatott sajtó, rádió megjelenés) 
tovább növelik a figyelemfelkeltés eredményességét. 

A Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei (KTK 2020) című útmutató alapján a fizetett 
média-megjelenésekre a következő megkötések vonatkoznak: 

� Média megjelenésre csak jóváhagyott kommunikációs terv esetén van lehetőség.  
� A hirdetések tartalmát, látványtervét a megjelentetés előtt a Támogatónak jóvá kell hagyni. 
� Minden fizetett megjelenésen kötelező az arculati elemek használata, ennek hiányában a 

tevékenység nem elszámolható költségkategóriába kerül. 

A közösségi oldalak (Facebook, Twitter stb.) használatával aktuális információkkal lehet ellátni az 
érdeklődőket. A közösségi oldalak használata továbbá visszacsatolást adhat - a különféle posztok, 
események megosztása által - arról, hogy mely események, programok voltak a célcsoport által a 
leginkább kedveltek. 
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5. Monitoring és értékelés 

A monitoring és értékelési rendszer működtetése a projekt folyamán egy komplex, kiemelt 
fontosságú és összetett feladat, amely számot ad a foglalkoztatási stratégiában megfogalmazott 
célok teljesítéséről, a hatások és minőség eléréséről, a rendelkezésre álló erőforrások optimális 
kihasználásáról és a vállalt határidők pontos betartásáról. Ezek függvényében minden beavatkozás, 
tevékenység megtervezése előtt a következő lépéseken kell végig menni: 

� a központi probléma meghatározása, amelyre megoldást szükséges találni 
� megtervezni, hogy a beazonosított kihívás milyen eszközökkel, tevékenységekkel kezelhető 
� meghatározni, hogy a tervezett beavatkozásoknak milyen eredményei lesznek. 

A felsoroltak alapján már a projektfejlesztés szakaszában megfogalmazhatók és megalapozhatók a 
projekttől elvárt eredmények és hatások. Ennek alapfeltételei, hogy világos beavatkozási logikára 
épülő projektet dolgozzunk ki, jelöljük ki az outputok és eredmények mérésére alkalmas 
indikátorokat, tervezzük meg a projekt végrehajtását támogató monitoring és értékelési 
tevékenységek feltételeit. 

8. ábra: A tervezés és a monitoring és értékelési rendszer összefüggése 

 

Forrás: saját szerkesztés 

A monitoring a folyamatos adatgyűjtés alapján a projekt előrehaladását vizsgálja. A tevékenység 
során figyelemmel lehet kísérni, hogy egy adott időpontra tervezett beavatkozás végrehajtása során 
megvalósulnak-e a meghatározott outputok, illetve, hogy a program befejeztével a kívánt 
eredmények elérhetőek-e. A monitoring tevékenység eredményeként időben felismerhetők és 
kezelhetők az esetleges problémák, megelőzhetők a célok elérését gátló vagy nehezítő kockázatok. 

Az értékelés arra keresi a választ, hogy a program ténylegesen elérte-e az elvárt eredményeket és 
a szándékolt pozitív gazdasági-társadalmi hatásokat. Ennek megfelelően az értékelés során a 
paktum célkitűzéseit, eredményeit és hatásait egységes egészként szükséges kezelni. A hatás az a 
változás, mely bizonyíthatóan a beavatkozásoknak köszönhetően alakul ki, így fontos ezen hatások 
azonosítása. 
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4. táblázat: A monitoring és az értékélés összehasonlítása 

 Monitoring Értékelés 

Feladat leírása indikátorok teljesülésének vizsgálata 
hatások, hatékonyság, eredményesség 
elemzése 

Feladat célja szakmai megvalósítás nyomon követése 
visszacsatolás, a tapasztalatok 
disszeminációja, hasznosítása 

Feladatot végző 
szervezet 

támogató intézményrendszer 

kedvezményezett 
külső értékelő 

Időbeliség 
projektvégrehajtás és fenntartás 
időszakában 

pontszerű (előzetes, közbenső, 
utólagos) 

Kapcsolódó 
dokumentum 

kifizetési igénylés értékelési jelentés 

Forrás: saját szerkesztés 

A monitoring és az értékelés a projekt életciklusán belül tehát két különböző, azonban egymást 
kiegészítő tevékenységet takar, amelyek hasznos információkat szolgáltatnak. Tájékoztatnak az 
intézkedések és beavatkozások eredményességéről, a kitűzött célok eléréséről, amivel objektív 
elemzési alapot biztosítanak a jövőbeni tervezéshez. Segítséget nyújtanak a célkitűzések hosszú 
távú teljesülésének meghatározásában. Hozzájárulnak az elszámoltathatósághoz, így fontos 
szerepet játszanak a közpénzek felhasználásával kapcsolatos aggályok és kérdések 
megválaszolásában. A folyamat akkor ad egyértelmű képet az eredményekről és a hatásairól, ha a 
projekt keretében végrehajtandó intézkedések előtt, alatt és után is megtörténik az aktuális állapot 
felmérése és elemzése.  

5.1. Indikátorok meghatározása 

A projekt során kitűzött célok eredményeinek, hatásainak mérésére alkalmas monitoring mutatókat 
szükséges meghatározni. Az indikátorok kijelölésekor fontos, hogy a célok elérése érdekében reális, 
szakmailag megalapozott, számszerűsíthető és mérhető indikátorok legyenek. A mutatók 
meghatározásának az alábbi elemi vannak: 

Definíció: az indikátor pontos, egyértelmű, lényegre törő meghatározása (Az indikátor definíciókat 
a projekt kötelező indikátorai esetében a Támogató által közzétett indikátordefiníciós adatlapok 
tartalmazzák). 

Bázisérték: a kiindulási érték azonosítása, amely mérhetővé teszi a teljesítést (outputindikátorok 
esetében ez jellemzően 0 - így van ez a paktumprojekt kötelező indikátorai esetében is). 

Célérték: a megvalósítás végére - esetenként annak bizonyos szakaszaira - és a fenntartási 
időszakban elérni kívánt indikátor értékek meghatározása, amely alapján meghatározható, hogy 
teljesült-e az elvárt eredmény. 

Mérés módja: meg kell határozni, hogy az indikátor érték milyen forrásból állnak rendelkezésre, 
vagy milyen mérési módszerrel állíthatók elő. 
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A projekt eddigi szakaszában a projekt céljaihoz kapcsolódóan a következő mutatók kerültek 
meghatározásra. Fontos megjegyezni, hogy az indikátorok köre bővülni fog, ahogy azok a 
foglalkoztatási és munkaerő-piaci stratégia című dokumentumban meghatározásra kerülnek. 
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5. táblázat: Monitoring mutatók 

Indikátor megnevezése 

M
ér

té
ke

gy
sé

g 

B
áz

is
ér

té
k Célérték 

Adatforrás, mérés módja 

2018 2020 

A foglalkoztatási paktumok 
keretében álláshoz jutók közül a 
támogatás után hat hónappal 
állással rendelkezők száma (PR26) 

fő 0 44 148 

Foglalkoztatási megállapodás 
dokumentációja. 

Munkaszerződés, 
önfoglalkoztatást igazoló 
okmány. 

A foglalkoztatási paktumok 
keretében álláshoz jutók száma 
(PR25) 

fő 0 22 74 

Foglalkoztatási megállapodás 
dokumentációja. 

Munkaszerződés, 
önfoglalkoztatást igazoló 
okmány. 

A foglalkoztatási paktumok 
keretében munkaerő-piaci 
programokban résztvevők száma 
(PO25) 

fő 0 74 246 

Munkaerő-piaci szolgáltatás 
igénybevételét igazoló hiteles 
dokumentum. 

A hiteles dokumentumok 
alapján készített kimutatás, 
adatbázis. 

Forrás: Támogatási Szerződés 

A megnevezett indikátorok célértékeinek teljesülését két időpontban kell vizsgálni: 

� A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerő-piaci programokban résztvevők száma 
(PO25 jelű) mutató eredményességmérési kerethez tartozó indikátor, ezért az első 
értékeket legkésőbb 2018. október 31-ig teljesíteni szükséges. 

� Az indikátorok végső értékekeit a projekt fizikai befejezésére, azaz 2020. január 2-áig 
szükséges elérni. 

5.2. A monitoring és értékelési tevékenység 

A „Szolnoki járás foglalkoztatási paktum” című projekt eredményes megvalósítása érdekében a 
monitoring és értékelési rendszer kialakítása során, megfelelő hangsúlyt kell fektetni a rendszer 
működtetésért felelős szervezet összeállítására is.  A monitoring és értékelési tevékenységgel 
összefüggő adminisztratív és koordinációs feladatok folyamatos ellátását a Paktumirodával 
szorosan együttműködve a megbízott projektmenedzsment szervezet. A tevékenységekkel 
kapcsolódó döntések meghozatala azonban az Irányító Csoport felelőssége. 
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9. ábra: A paktum keretében 
végrehajtandó monitoring és 

értékelési tevékenységek 

A végrehajtás során a konzorciumi tagok és a 
paktumprojekt megvalósításában egyéb módon 
közreműködő szervezetek által rendelkezésre bocsátott 
monitoring adatokat egy monitoring adatbázisba vezeti fel 
a menedzsmentszervezet. Az adatbázis rendszeres 
aktualizálásával két dokumentum állítható elő, amelyek az 
indikátor értékek alakulásának tükrében vizsgálja a program 
végrehajtásának előrehaladását: 

a havi gyorsjelentések gyors beavatkozást tesznek 
lehetővé, ha nagyarányú elmaradás tapasztalható a 
célértékek időarányos teljesítéséhez képest, 

az éves monitoring jelentések az Irányító Csoport éves 
beszámolójának részét képezik, ezek alapján 
részletesebben megtervezhetők a szükséges 
beavatkozások, a végrehajtás esetleges 
módosításai negatív irányú eltérés esetében.  

A jelentéseket az Irányító Csoport hagyja jóvá, valamint 
javaslatokat fogalmaz meg arra vonatkozóan, hogy a 
végrehajtás bizonyos elemeinek módosítására szükség van-
e, ha igen, akkor a megfogalmazott változtatásokat a 
következő éves munkatervbe átvezetteti.  

A rendszeres monitoring tevékenység mellett két 
alkalommal (a projektvégrehajtás félidejében és 
közvetlenül a projektzárást megelőzően) megtörténik a 
paktum eredményeinek és hatásainak értékelése külső, 
független szakértők által, amihez a konzorciumi partnerek 
biztosítják a szükséges inputokat. Az értékelési jelentések 
javaslatai beépíthetők a projekt végrehajtásába és a 
működésébe. 

Az átláthatóság biztosítása és a nyilvánosság állandó 
tájékoztatása érdekében, a monitoring és értékelési 
eredményeket, a jelentéseket, az éves beszámolókat a 
paktum honlapján szükséges elérhetővé tenni könnyen 
érthető formában (összefoglaló táblázatok, grafikonok 
segítségével). 

 

Forrás: saját szerkesztés 
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5. napirendi pont 
A paktum menedzsmentszervezet éves munka- és költségterve 
 
Dr. Papp Antal levezető elnök ismertette a paktum menedzsmentszervezet éves munka- és 
költségtervét. 
 
Dr. Papp Antal levezető elnök szavazásra tette fel a paktum menedzsmentszervezet éves 
munka- és költségtervét. Kérte az ICS tagjait, hogy aki elfogadja, a javaslatot az 
kézfelnyújtással szavazzon. Megállapította, hogy a jelenlévő 3 ICS tag 3 igennel, egyhangúlag, 
ellenszavazat nélkül a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 
 
Szolnoki Járás Foglalkoztatási Paktum Irányító Csoportjának 
9/2017. (IX. 27.) ICS határozata 
A paktum menedzsmentszervezet éves munka- és költségterve 
 
Az Irányító Csoport a paktum menedzsmentszervezet éves munka- és költségtervét a határozat 
melléklete szerint elfogadja. 
 
 
Értesülnek: 
1. ICS tagok 
2. Paktum Iroda 
 
 
Martfű, 2017. szeptember 27. 
 
 
 

 Dr. Papp Antal 
levezető elnök 
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TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00002 
 
A paktum menedzsmentszervezet éves munka- és költségterve 

„Szolnoki járás foglalkoztatási paktum” 

 
1. melléklet a 9/2017. (IX. 27.) ICS határozatnak 
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1. Bevezetés 
A Szolnoki Járás Foglalkoztatási paktum a járásközpont és megyeszékhely Szolnok Megyei Jogú Várost 
kivéve a járás településeit magában foglalja, amely 4 városból (Besenyszög, Martfű, Rákóczifalva, 
Újszász) és 13 községből (Csataszög, Hunyadfalva, Kőtelek, Nagykörű, Rákócziújfalu, Szajol, Szászberek, 
Tiszajenő, Tiszasüly, Tiszavárkony, Tószeg, Vezseny, Zagyvarékas) áll. A térségben a munkanélküliség 
relatív mutatója kismértékben alacsonyabb a megyei átlagnál, azonban ez így is közel 1 9000 
nyilvántartott álláskeresőt takar (2017. júniusában). A járás területén munkaerőpiaci szempontból 
egyfajta kettősség tapasztalható, több településen egyes ágazatokban megjelent a munkaerőhiány – a 
munkáltatók a megfelelő képzettséggel rendelkező szakembereket egyre nagyobb erőfeszítések árán 
találja meg, míg más településeken a közfoglalkoztatási programok hatására a legnagyobb 
foglalkoztatóknak az önkormányzatok számítanak, tekintettel arra, hogy jelentős vállalkozás nem 
működik a területükön. A járás munkaerőpiaci problémáinak hatékony orvoslása érdekében egy olyan, 
több szereplő közreműködésével (kormányzati, önkormányzati, gazdaság- és foglalkoztatás fejlesztési, 
gazdasági érdekképviseleti) készülő, összehangolt program megvalósítása szükséges, amely egyaránt 
foglalkozik a vállalkozások munkaerőigényeivel, és a hátrányos helyzetű, tartós munkanélküliek 
foglalkoztatásával, képzésével, ezáltal csökkentve a betöltetlen álláshelyek számát. 

Ennek érdekében Martfű Város Önkormányzata konzorciumi megállapodást kötött a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Kormányhivatallal, és támogatási kérelmet nyújtott be a Terület és Településfejlesztési 
Operatív Program keretein belül meghirdetett TOP-5.1.2-15 „Helyi foglalkoztatási együttműködések” 
tárgyú pályázati felhívására. A kérelmet a regisztrációt követően a Magyar Államkincstár, mint 
Közreműködő Szervezet a TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00002 azonosító számmal látta el. 

„A Szolnoki járás foglalkoztatási paktum” című támogatási kérelem alapvető célja a minőségi 
foglalkoztatás ösztönzése, illetve a gazdasági potenciál hatékonyabbá tétele. 

A kérelmet 2017. március 14-én a Nemzetgazdasági Minisztérium, mint a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program Irányító Hatósága pozitív elbírálásban részesítette, és 382 585 862 forint összegű 
vissza nem térítendő támogatást ítélt meg a megvalósításra. A 2017. április 11.-én megkötött 
Támogatási Szerződés 3. pontja értelmében a projekt megvalósításának kezdete: 2017. január 2. 
tervezett befejezése: 2020. január 2. 

A TOP-5.1.2-15 kódszámú pályázati felhívás szakmai mellékletét képező Megvalósíthatósági Tanulmány 
tartalmi követelményei című dokumentum 7.1.1 fejezete minimum sztenderdként előírja a paktum 
menedzsment szervezetének éves munka- és költségtervének elkészítését, amely a következő további 
fejezetekből épül fel: 

• A paktumszervezet felépítése 

• A Paktumiroda fő feladatai és azok ütemezése 

• A projektmenedzsment fő feladatai és azok ütemezése 

• A paktum menedzsmentszervezet költségterve 

• A gazdasági és foglalkoztatási gyorsjelentések adatkörének meghatározása 

A dokumentumot a TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00002 azonosító számú projekt megvalósítási időszaka alatt 
minden év decemberében szükséges felülvizsgálni a Paktumiroda és a projektmenedzsment szervezet 
közreműködésével, majd intézkedni szükséges azok ütemezett végrehajtásáról. A köztes időszakban 
indokolt esetben lehetséges a munka- és költségtervtől való eltérés, azonban az éves felülvizsgálat során 
rövid indoklásban szükséges az eltérések okait részletezni. 
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2. A paktumszervezet felépítése 
A Szolnoki járás foglalkoztatási paktum azzal a céllal jött létre, hogy  

• a járás területén belül az álláskeresők száma csökkenjen, 

• az álláskeresők olyan támogatásban részesüljenek, amellyel hosszú távon képesek aktív 
szereplőivé válni a foglalkoztatásnak, 

• a járásban reális foglalkoztatási igényekre tudjanak reagálni, tehát ami hiányszakma, az ahhoz 
szükséges humánerőforrást biztosítsák, 

• a foglalkoztatás minősége javuljon a járáson belül, 

• csökkentsék az egyenlőtlenséget anyagi, társadalmi, szociális és földrajzi elhelyezkedés 
tekintetében is. 

Ezen célok elérése érdekében a paktumszervezet különböző szervezeti egységeinek közös munkája 
szükséges az egyes szabályozó dokumentumokban meghatározott feladatkörök figyelembe vételével. A 
paktum szervezeti kereteit az alábbi ábra szemlélteti: 

1. ábra: A Szolnoki járás Foglalkoztatási Paktum megvalósításának szervezeti keretei 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

A menedzsmentfeladatok ellátásának felelősei a Paktumiroda és a projektmenedzsment, megosztása a 
két szervezet között a következő: 

• A Szolnoki járás foglalkoztatási paktum működéhez, a partnerség kialakításához és 
fenntartásához kapcsolódó feladatok ellátása a Paktumiroda feladata, 

• A paktumprojekt hatékony, szabályszerű végrehajtása és nyomon követése a 
projektmenedzsment szervezet felelőssége. 

Jelen dokumentum ezen két szervezet feladatait és az ezek végrehajtásának költségeit részletezi.  

Foglalkoztatási 
Fórum

Irányító 
Csoport

Paktum 
konzorcium

• Paktumtagok

• Egyéb szakértők

• Projektmenedzsment

• JNSZMKIK

• Paktumiroda

• Martfű Város 
Önkormányzata

• Jász-Nagykun Szolnok 
Megyei Kormányhivatal
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3. A Paktumiroda fő feladatai és azok ütemezése 
A paktumszervezet napi szintű adminisztratív és szervezési feladatainak ellátása a Martfű Város 
Önkormányzata által létrehozott Paktumiroda feladata, amely egy projekt koordinátorból és egy 
szakmai munkatársból áll. Az iroda főbb feladatai az Együttműködési megállapodás alapján a 
következők: 

• Információgyűjtés és szolgáltatás a következőkről: 

o a járás gazdasági és foglalkoztatási helyzete, 

o a paktum keretein belül elérhető támogatások, szolgáltatások, 

• A foglalkoztatás bővítést szolgáló projektötletek generálása, információk gyűjtése és 
megosztása a partnerségen belül, 

• A vállalkozói igényeket kielégítő foglalkoztatást segítő képzések, tréningek kezdeményezése, 

• A Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és 
Foglalkoztatási Főosztály Foglalkoztatási Osztályával együttműködve tájékoztatás nyújtása a 
munkahelyteremtés, és -megtartás, valamint a munkavállalás segítése érdekében, 

• Szakértői tanácsadás nyújtása a partnerek és a célcsoport tagjai számára, 

• Folyamatos kapcsolattartás a paktumterületen található települési és kisebbségi 
önkormányzatokkal, képző intézményekkel, nonprofit szervezetekkel és vállalkozókkal, 

• Gondoskodás a paktum hivatalos honlapjának naprakészen tartásáról, 

• A vállalkozások problémáinak, igényeinek összegyűjtése, valamint közvetítése az illetékes 
hatóságok, szakmai szervezetek felé, 

• A Foglalkoztatási Fórum és az Irányító Csoport üléseinek előkészítése, lebonyolítása, és 
dokumentálása, 

• Együttműködés a projektmenedzsmenttel a szükséges projektdokumentáció elkészítésében, 

• A paktum működési eredményeinek nyomon követése, értékelése, 

• Az éves munkaprogram és a költségvetés teljesítését bemutató összefoglaló készítése, 
kimutatás készítése az eltérésekről, 

• A működés szakmai tapasztalatainak megosztása megyei és országos szinten. 

A fent felsorolt feladatok ellátása a paktumprojekt megvalósítási időszaka során (2017. január 2. és 
2020. január 2. között) folyamatos. 
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1. táblázat: A Paktumiroda fő feladatainak negyedéves ütemezése 

Főbb tevékenységek 
2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 

A paktum létrehozásának támogatása, partnerség építés              

A paktumpartnerség fenntartása, szélesítése              

A Foglalkoztatási Fórum és az Irányító Csoport üléseinek 
előkészítése, lebonyolítása, és dokumentálása 

             

Információgyűjtés és szolgáltatás a járás gazdasági, 
foglalkoztatási helyzetéről, valamint a paktum keretein belül 
elérhető támogatásokról, szolgáltatásokról 

             

Tájékoztatás nyújtása a munkahelyteremtés, és -megtartás, 
valamint a munkavállalás segítése érdekében 

             

Szakértői tanácsadás nyújtása              

Vállalkozói igények összegyűjtése, továbbítása az illetékes 
szervek felé 

             

A paktum honlapjának naprakészen tartása              

Kapcsolattartás, együttműködés a projektmenedzsmenttel 
és a konzorciumi partnerekkel 

             

Az éves munkaprogram és a költségvetés teljesítését 
bemutató összefoglaló készítése, kimutatás készítése az 
eltérésekről 

             

A paktumműködés eredményeinek, szakmai tapasztalatainak 
összegyűjtése, értékelése, megosztása 
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4. A Projektmenedzsment fő feladatai és azok ütemezése 
A projektmenedzsment feladatokat a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított Szolnoki 
Városfejlesztési Zrt. látja el a Martfű Város Önkormányzatával megkötött Vállalkozási Szerződés, 
valamint a 272/2014. (XI. 5.) kormányrendelet 5. mellékletének 3.8.2. bekezdésében megfogalmazott 
előírások figyelembe vételével. A szervezet 1 fő projektmenedzserből, 1 fő pénzügyi vezetőből és 2 fő 
szakmai munkatársból áll. 

A szervezet főbb feladatai a megvalósítás során következők: 

• Feladatok nyomon követése:  

o a Támogatási Szerződésben vállaltak teljesítése és a határidők betartása (különös 
tekintettel a mérföldkövekre),  

o közreműködés a vállalt indikátorok teljesítésének nyomon követésében.  

• Pénzügyi adminisztráció és a projektvégrehajtás dokumentációja:  

o a finanszírozás tervezése, a források összehangolásának biztosítása,  

o a szerződések és számlák kezelési, nyilvántartási rendszerének megtervezése és 
kialakítása,  

o előleg igénylése, kifizetés-igénylések összeállítása (időközi, záró), és a kapcsolódó 
beszámolók, jelentések elkészítése. 

• Módosítások kezelése:  

o a Támogatási Szerződés esetleges módosításának kezdeményezése,  

o változás bejelentések kezelése.  

• Kapcsolattartás és kommunikáció:  

o kapcsolattartás a Közreműködő Szervezettel, illetve az Irányító Hatósággal. 
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2. táblázat: A projektmenedzsment fő feladatainak negyedéves ütemezése 

Főbb tevékenységek 
2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 

Kapcsolattartás a Közreműködő Szervezettel és az Irányító 
Hatósággal 

             

Támogatási Szerződés megkötése              

Előlegigénylés              

Projektmenedzsment feladatok és finanszírozás 
megtervezése 

             

Beszerzések lefolytatása              

Esetleges változás-bejelentések, szerződésmódosítások 
kezelése 

             

Időközi kifizetés-igénylések, beszámolók elkészítése              

Közreműködés a vállalt indikátorok teljesítésének nyomon 
követésében 
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5. A paktum menedzsmentszervezet költségterve 

A paktummenedzsment feladatainak ellátásának költségeit a 2017. április 11-én megkötött Támogatási 
Szerződés elszámolható költségei között felmerült alábbi tételek fedezik: 

• Projekt előkészítés költségei: 

o Térségi foglalkoztatási helyzetfeltárás, SWOT és helyzetelemzés elkészítése 

o Jövőkép, célrendszer és fejlesztési prioritások elkészítése 

o Térségi Foglalkoztatási Stratégia, horizontális szempontok érvényesítését bemutató 
dokumentum elkészítése 

o A Stratégiához kapcsolódó Akciótervben foglalt 3 éves terv készítése 

o A partnerek által aláírandó paktum-megállapodás elkészítése 

o A Foglalkoztatási Stratégiához illeszkedő operatív projekttervek elkészítése 

o A paktum Irányító Csoport és a Foglalkoztatási Fórum működési szabályzatának 
elkészítése 

o Az Irányító Csoport mindenkori éves munkatervének elkészítése 

o A paktum menedzsment szervezetének mindenkori éves munka- és költségtervének 
elkészítése 

o Partnerségi rendezvények megtartása 

• Beruházáshoz kapcsolódó költségek 

o Eszközbeszerzés 

• Projektmenedzsment költségei 

o Projektmenedzsmenthez igénybe vett szakértői szolgáltatás díja 

• Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei 

o Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak bérköltsége 

o Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak bérhez kapcsolódó 
járulékköltségek 

• Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei 

o Jó gyakorlat feltárása és megosztása 

o SEO és PPC tanácsadás 

o Szakmai kerekasztal 

o Hálózatosodás – konferencia 

• Kommunikációval, nyilvánossággal kapcsolatos költségek 

o Kötelező nyilvánosság költségei 

 



Oldal 120 / 123 

 

3. táblázat: A paktum menedzsmentszervezetének költségterve 

Tevékenység 
2017 2018 2019 2020 

2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 

Projekt előkészítés - 9 906 000 - - - - - - - - - - 

Előzetes tanulmányok, engedélyezési 
dokumentumok költsége  

- 9 906 000 - - - - - - - - - - 

Beruházáshoz kapcsolódó költségek 2 286 000 - - - - - - - - - - - 

Eszközbeszerzés költségei 2 286 000 - - - - - - - - - - - 

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó 
szolgáltatások költségei 

234 950 - 1 905 000 - 499 229 - 2 531 229 - 499 229 - 499 229 127 450 

Egyéb szakértői szolgáltatás  - - 1 905 000 - 499 229 - 2 531 229 - 499 229 - 499 229 - 

Kötelezően előírt nyilvánosság 
biztosításának költsége 

- - - - - - - - - - - 412 750 

Szakmai megvalósításban 
közreműködő munkatársak költségei 

1 683 600 1 683 600 1 683 600 1 683 600 1 683 600 1 683 600 1 683 600 1 683 600 1 683 600 1 683 600 1 683 600 - 

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó 
személyi jellegű ráfordítás (kivéve 2. 
főtevékenység) 

1 683 600 1 683 600 1 683 600 1 683 600 1 683 600 1 683 600 1 683 600 1 683 600 1 683 600 1 683 600 1 683 600 - 

Projektmenedzsment költség - 762 000 1 524 000 762 000 762 000 762 000 762 000 762 000 - 762 000 - 762 000 

Projektmenedzsmenthez igénybevett 
szakértői szolgáltatás díja 

- 762 000 1 524 000 762 000 762 000 762 000 762 000 762 000 - 762 000 - 762 000 

Összesen 4 204 550 12 351 600 5 112 600 2 445 600 2 944 829 2 445 600 4 976 829 2 445 600 2 182 829 2 445 600 2 182 829 889 450 
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6. A gazdasági és foglalkoztatási gyorsjelentések adatkörének meghatározása 

A projekt megvalósítása során az információgyűjtés és szolgáltatás keretein belül félévente gazdasági és foglalkoztatási gyorsjelentések készítése szükséges. A 
jelentések elkészítéséhez felhasználható adatok körét az alábbi táblázat tartalmazza: 

Táblázat: a féléves gazdasági és foglalkoztatási gyorsjelentéshez felhasználható adatok köre: 

Adat megnevezése Adat forrása 
Adatközlés 
gyakorisága 

1. Munkaerő-kínálat 

Nyilvántartott álláskeresők száma, aránya Az NFSZ adatainak összefoglaló táblázata 
http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=afsz_
havi_reszletes_adatok_2017  

Havi 

Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma Az NFSZ adatainak összefoglaló táblázata 
http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=afsz_
havi_reszletes_adatok_2017  

Havi 

Nyilvántartott álláskeresők számának 
megoszlása nemek szerint 

Az NFSZ nyilvántartott álláskeresők, a passzív 
ellátásban részesülők és a bejelentett 
álláshelyek fontosabb jellemzőinek adattára 

http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=stat_
afsz_nyilvtartasok  

Havi 

Nyilvántartott álláskeresők számának 
megoszlása életkor szerint 

Az NFSZ nyilvántartott álláskeresők, a passzív 
ellátásban részesülők és a bejelentett 
álláshelyek fontosabb jellemzőinek adattára 

http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=stat_
afsz_nyilvtartasok  

Havi 

Nyilvántartott álláskeresők számának 
megoszlása iskolai végzettség szerint 

Az NFSZ nyilvántartott álláskeresők, a passzív 
ellátásban részesülők és a bejelentett 
álláshelyek fontosabb jellemzőinek adattára 

http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=stat_
afsz_nyilvtartasok  

Havi 

Tartós munkanélküliek száma, aránya 
Az NFSZ „A nyilvántartott álláskeresők száma a 
tartózkodási helyük szerint, településenként” 
című kiadványa 

http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=afsz_
havi_reszletes_adatok_2017  

Havi 

Járadék típusú ellátásban részesítettek száma 
Az NFSZ „A nyilvántartott álláskeresők száma a 
tartózkodási helyük szerint, településenként” 
című kiadványa 

http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=afsz_
havi_reszletes_adatok_2017  

Havi 
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Adat megnevezése Adat forrása 
Adatközlés 
gyakorisága 

Segély típusú ellátásban részesítettek száma 
Az NFSZ „A nyilvántartott álláskeresők száma a 
tartózkodási helyük szerint, településenként” 
című kiadványa 

http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=afsz_
havi_reszletes_adatok_2017  

Havi 

FHT-ban, RSZS-ben részesítettek száma4 
Az NFSZ „A nyilvántartott álláskeresők száma a 
tartózkodási helyük szerint, településenként” 
című kiadványa 

http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=afsz_
havi_reszletes_adatok_2017  

Havi 

2. Munkaerő-kereslet 

A hónap folyamán bejelentett támogatott és 
nem támogatott új álláshelyek száma 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal adatszolgáltatása 

Nem releváns Havi 

A bejelentett betöltetlen álláshelyek 
megoszlása TEÁOR kód szerint 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal adatszolgáltatása 

Nem releváns Havi 

3. Közfoglalkoztatás 

Közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos 
létszáma 

Belügyminisztériumi nyilvántartás http://kozfoglalkoztatas.bm.hu/ Havi 

Közfoglalkoztatási mutató5 Belügyminisztériumi nyilvántartás http://kozfoglalkoztatas.bm.hu/ Havi 

Közfoglalkoztatási ráta6 Belügyminisztériumi nyilvántartás http://kozfoglalkoztatas.bm.hu/ Havi 

 

 
 

                                                           
4 FHT: foglalkoztatást helyettesítő támogatás, RSZS: rendszeres szociális segély 
5 A közfoglalkoztatottak aránya a munkavállalási korú – 15-64 éves – népességen belül 
6 A közfoglalkoztatásban részt vevők zárónapi száma/(nyilvántartott álláskeresők zárónapi száma + közfoglalkoztatásban részt vevők zárónapi száma) 




