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TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00002 

 

„Szolnoki járás foglalkoztatási paktum” 

 

Foglalkoztatási Akciótervet módosító dokumentum 

 

 

A Szolnoki Járás Foglalkoztatási Paktumot létrehozó tagok a 2017. szeptember 27-én 

elfogadott Foglalkoztatási Akciótervet 2019. március 13. napján az alábbiak szerint 

módosítják: 

 

1. A Foglalkoztatási Akcióterv (a továbbiakban: Akcióterv) 4. Az Akcióterv nyomon 

követése 4.1 Monitoring és értékelés rendelkezés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

4.1 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. 

 

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 mérésre alkalmas 

indikátorokat. 

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

 

Forrás: saját szerkesztés 

A monitoring feladata a projekt előrehaladásának vizsgálata, melynek módszere a folyamatos 

adatgyűjtés. Segítségével megállapítható, hogy az adott tevékenység a tervezett határidőig 

megvalósítható-e, elérhetőek-e az időpontra a tervezett outputok, valamint a projekt 

lezárásával a kívánt eredmények. A monitoring hozzájárul a megvalósítás során felmerülő 

lehetséges kockázatok, problémák, akadályozó tényezők időben történő felismeréséhez és 

kezeléséhez. 

 

Az értékelés célja a program eredményességének és a tervezett gazdasági-társadalmi hatások 

sikeres elérésének vizsgálata. A monitoring és értékelés tehát két különböző, de egymást 

kiegészítő tevékenység, melyek alkalmazása a projekt eltérő életciklusában esedékes. 
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A tevékenység részletes leírását és a kapcsolódó feladatokat a Működési és Monitoring 

kézikönyv 5. fejezete részletezi. 

 

2. A Foglalkoztatási Akcióterv (a továbbiakban: Akcióterv) 5. Munkaprogram 5.1.1 

Tevékenység mátrix 2. táblázata helyébe az alábbi táblázat lép: 

 

2. táblázat: A TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00002 projekt megvalósításáért felelős konzorciumi 

partnerek fő feladatai: 

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 

Megvalósíthatósági tanulmány (Mt.) készítése   

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 Paktum Iroda felállítása és 

működtetése (munkaterv, ügyrend és részletes 

költségvetés kidolgozása) 

  

Együttműködési Megállapodás aláírása   

Paktum működési tapasztalatainak összegyűjtése és 

megosztása 

  

Teljes projekt folyamat részletes dokumentálása   

Minősítés megszerzése   

Figyelemfelkeltés   

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   

 

3. Az Akcióterv 5. Munkaprogram 5.1.3.9. Paktum képzéseken való részvétel 
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rendelkezés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

5.1.3.9. Honlap kialakítása 

 

Részletes leírás 

A paktumhonlap létrehozásának célja a paktum tevékenységeinek 

bemutatása, a partnerség építés, a projektben résztvevők közötti 

kommunikáció megkönnyítése, a helyi és országos foglakoztatás-

politikai információk és munkaerő-piaci hírek megosztása. 

Felelős Paktum Iroda, Projektmenedzsment 

Bevonandó partnerek 

 Irányító Csoport, 

 Foglalkoztatási Fórum 

 Külső szakértők 

Ütemezés 2018. 4. negyedév – 2019. 1. negyedév 

 

4. Az Akcióterv 5. Munkaprogram 5.1.3.10. Honlap kialakítása rendelkezés helyébe az 

alábbi rendelkezés lép: 
 

5.1.3.10 Paktum működési tapasztalatainak összegyűjtése és megosztása 

 

Részletes leírás 

A Paktum Iroda közreműködik a felhalmozódott szakmai 

tapasztalatok terjesztésében mind megyei, mind országos szinten. 

Ennek lehetséges formái a következők: 

 az IH által előírt hivatalos és formális módon, 

 a Jász-Nagykun-Szolnok megyei és a helyi paktumok 

koordinációs tevékenysége keretében, 

 a paktum tervezett kommunikációs tevékenységei által. 

Felelős Paktum Iroda 

Bevonandó partnerek 
 Irányító Csoport  

 Foglalkoztatási Fórum 

Ütemezés 2017. 4. negyedévtől folyamatosan 

 

5. Az Akcióterv 5. Munkaprogram 5.1.3.11. Paktum működési tapasztalatainak 

összegyűjtése és megosztása rendelkezés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

5.1.3.11 Teljes projekt folyamat részletes dokumentálása 

 

Részletes leírás 

A tevékenység magában foglalja a projekt megvalósítás során 

megrendezésre kerülő partnerségi rendezvények dokumentációját 

(jelenléti ívek, fotódokumentáció, emlékeztetők), valamint a 

paktumprojekt megvalósítása során keletkező dokumentumok (pl. 

szerződések, számlák, teljesítésigazolások, kifizetést igazoló 

bizonylatok, egyéb, a projekthez kapcsolódó dokumentumok) 

rendszerezett nyilvántartását és tárolását. 

Az adminisztratív feladatok végrehajtása a Paktum Iroda és a 

projektmenedzsment szervezet közös felelőssége. 

Felelős 
 Paktum Iroda 

 Projektmenedzsment 

Bevonandó partnerek Nem releváns 

Ütemezés Folyamatos 

 

6. Az Akcióterv 5. Munkaprogram 5.1.3.12. Teljes projekt folyamat részletes 

dokumentálása rendelkezés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
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5.1.3.12 Minősítés megszerzése 

 

Részletes leírás 

A TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00002 projekt sikeres zárásának 

feltétele, hogy megszerzésre kerüljön a paktumminősítés az 

előzetesen meghatározott sztenderdek alapján. A paktum létrehozása 

is ezen sztenderdek figyelembe vételével történt meg, azonban az 

előírások betartásának folyamatos nyomon követése a 

projektmegvalósítás alatt is szükséges mind a partnerségi, mind a 

szolgáltatási, mind pedig a működési követelmények teljesítése 

esetében. 

A minősítési eljárást a paktum megvalósításában résztvevő 

munkatársak menedzselik és készítik elő az ehhez szükséges 

dokumentációt a projekt megvalósítása folyamán. 

Felelős 
 Paktum Iroda 

 Projektmenedzsment 

Bevonandó partnerek 

 Pénzügyminisztérium 

 Irányító Hatóság 

 Magyar Államkincstár 

Ütemezés 
 Előírások ellenőrzése: minden év decembere 

 Paktumminősítés megszerzése: projektzárás 

 

7. Az Akcióterv 5. Munkaprogram 5.1.3.13. Minősítés megszerzése rendelkezés helyébe 

az alábbi rendelkezés lép: 
 

5.1.3.13 Figyelem felkeltése 

 

Részletes leírás 

A széleskörű partnerség megteremtése és a projekt tudatosítása 

érdekében a figyelemfelkeltés, a nyilvánosság biztosítása kötelezően 

ellátandó feladat az együttműködési hálózatban érintett partnerek, 

valamint a szélesebb nyilvánosság körében. Ezt az előre 

meghatározott kommunikációs tevékenységek mentén tervezzük 

megvalósítani, amelyeket részletesen bemutatunk a kötelező 

kommunikációs tervben, valamint a Működési és Monitoring 

Kézikönyvben. 

Felelős 
 Paktum Iroda 

 Projektmenedzsment 

Bevonandó partnerek 
 Irányító Csoport  

 Foglalkoztatási Fórum 

Ütemezés Folyamatos 

 

8. Az Akcióterv 5. Munkaprogram 5.1.3.14. Figyelem felkeltés rendelkezés helyébe az 

alábbi rendelkezés lép 
 

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

tevékenységeinek összehangolása 

 

Részletes leírás 

A megyei, helyi, valamint az megyei jogú városok által létrehozott 

paktumoknak szinergiában kell működniük, ellentétes hatást kiváltó 

mechanizmusokat a különböző térségi szintű paktumok nem 

alkalmazhatnak. A helyi paktumoknak követniük kell a megyei 

paktumok legfontosabb módszertani sajátosságait. A helyi paktumba 
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kötelező bevonni a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzatot 

és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarát. 

A konzorcium a paktum előkészítése és a megvalósítása során 

folyamatos együttműködésre törekszik a megyei önkormányzattal, a 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával. Az előkészítés során 

megtörtént a különböző területi szinten működő paktumok földrajzi 

lehatárolása, valamint a megyei és helyi paktumok közötti 

feladatkörök megosztása. A paktum megvalósítása során, a 

végrehajtásai tapasztalatok tükrében is rendszeres egyeztetés 

szükséges az érintettek között. Mindezt garantálja az is, hogy a Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal a megye valamennyi 

paktumában kötelező konzorciumi partner, így meghatározó 

szereplőként az összes paktumra rálátással bír, a támogatások 

odaítélését kiegyensúlyozott módon tudja végrehajtani. 

A foglalkoztatási stratégiában külön alfejezet foglalkozik a megyei 

foglalkoztatási célrendszerhez való illeszkedéssel. 

Felelős Martfű Város Önkormányzata 

Bevonandó partnerek 

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

 Jász-Nagykun-Szolnok Megye megyei és helyi 

paktumszervezetei 

Ütemezés Folyamatos 

 

9. Az Akcióterv 5. Munkaprogram 5.1.3.15. A megyei és a helyi, valamint a megyei jogú 

város által létrehozott paktumok tevékenységeinek összehangolása rendelkezés helyébe 

az alábbi rendelkezés lép 
 

5.1.3.15 Gyermekellátási szolgáltatások területi helyzetének és humánerőforrás-igényeinek 

bemutatása 

 

Részletes leírás 

A gyermekellátási szolgáltatások helyzetét és humánerőforrás-

igényét a Foglalkoztatási Stratégiát és Akciótervet megalapozó 

Foglalkoztatási Helyzetelemzés 2.4. fejezete mutatja be. 

A TOP/ERFA források által támogatott gyermekellátási fejlesztések 

során kialakuló humánerőforrás-kapacitások támogatására képzési 

és foglalkoztatási támogatás nyújtható a paktumprojekt keretein 

belül. 

Felelős Martfű Város Önkormányzata 

Bevonandó partnerek A paktumterület gyermekellátási intézményei 

Ütemezés 2017. 2. negyedév – 2017. 3. negyedév 

 

10. Az Akcióterv 5. Munkaprogram 5.1.3.16. Gyermekellátási szolgáltatások területi 

helyzetének és humánerőforrás-igényeinek bemutatása rendelkezés helyébe az alábbi 

rendelkezés lép 
 

5.1.3.16 Kötelező nyilvánosság biztosítása 

 

Részletes leírás 

A projekt közvéleménnyel történő megismertetése és a széleskörű 

partnerség megteremtése érdekében a pályázati felhívás kötelező 

feladatként határozta meg a nyilvánosság biztosítását. A 

nyilvánosság biztosítása a „Kedvezményezettek tájékoztatási 

kötelezettségei („KTK 2020”), valamint a Széchenyi 2020 

Kedvezményezetti arculati kézikönyv című útmutatóban 
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meghatározott szabályok szerint történik, a 3.1 fejezetben rögzített 

kommunikációs elemek felhasználásával. 

A kommunikációs tevékenység részletes leírása a kötelező 

kommunikációs tervben, valamint a Működési és Monitoring 

Kézikönyvben található. 

Felelős Projektmenedzsment 

Bevonandó partnerek Paktum Iroda 

Ütemezés Folyamatos 

 

11. Az Akcióterv 5. Munkaprogram 5.1.3.17. Kötelező nyilvánosság biztosítása 

rendelkezés helyébe az alábbi rendelkezés lép 

 

5.1.3.17 Projektmenedzsmenti feladatok ellátása 

 

Részletes leírás 

A TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00002 projekthez kapcsolódó 

projektmenedzsment feladatokat a Szolnoki Városfejlesztő Zrt. látta 

el a Martfű Város Önkormányzatával megkötött Megbízási 

Szerződés alapján, a 272/2014 (XI. 5.) kormányrendelet 5. sz. 

mellékletének 3.8.2. bekezdésében megfogalmazott előírások 

figyelembe vételével. A projektmenedzseri feladatokat a 2018. 

május 1-től Martfű Város Önkormányzata saját kollégáival látja el, 

Megbízási szerződés értelmében 1 fő projektmenedzserrel, és 1 fő 

pénzügyi vezetővel. 

A projektmenedzsment feladatok részletes leírását a 

Megvalósíthatósági tanulmány című dokumentum 3.2. pontja 

tartalmazza. 

Felelős Projektmenedzsment 

Bevonandó partnerek Paktum Iroda 

Ütemezés Folyamatos 

 

12. Az Akcióterv 5. Munkaprogram 5.1.4.3. Paktum képzéseken való részvétel 

rendelkezés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

Részletes leírás 

A képzés megszervezésére 3 alkalommal kerül sor, melynek fő 

céljai az alábbiak: 

 a gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési együttműködések 

(paktumok) koordinációs kapacitásának létrehozása, 

megerősítése; 

 fő követelmények az együttműködésekben, 

 a helyi, MJV, megyei szintű foglalkoztatási 

megállapodásokat támogató konstrukciók bemutatása, 

értelmezése, megvitatása; 

 partnerségek működési keretei; 

 paktummenedzsment szervezetek és partnerségek fejlesztése 

annak érdekében, hogy átlátható módon biztosítsák a 

szolgáltatások minőségét, hatékonyságát, valamint a 

célcsoportok és a partnerek részvételét a partnerségi 

folyamatokban; 

 a paktumok előkészítésére és koordinációjára történő 

felkészítés, az ehhez szükséges eszközök, módszerek és jó 

gyakorlatok alkalmazása. 

A megszerzett tudást a résztvevők megosztják a szakmai 

megvalósításban és a projektmenedzsmentben szerepet játszó egyéb 
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szakemberekkel. 

Felelős Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Ütemezés 2019. 4. negyedév 

 

 

Záradék: 

Jelen Foglalkoztatási Akciótervet módosító dokumentumot a Szolnoki Járás Foglalkoztatási 

Paktumot létrehozó tagok 2019. március 13. napján fogadták el, rendelkezései az elfogadás 

napjától hatályosak. 


