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Martfű Város Önkormányzata 
5435 Martfű, Szent István tér 1. 

adószám: 15733012-2-16 

törzskönyvi azonosító szám (PIR): 733018 

KRID azonosító: 357119997, rövid név: ONKMARTFU 

telefon: 56/450-222; fax: 56/450-853; e-mail: titkarsag@ph.martfu.hu 

 

Tájékoztatás a projektmegvalósításról 

 

A „Szolnoki járás foglalkoztatási paktum” című projekt a Támogatási Szerződés 2017. április 

11-én történt aláírásával indult. A Konzorcium vezetője Martfű Város Önkormányzata, 

konzorciumi partner a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal. A Konzorcium 382 

585 862 Ft támogatási összeget nyert a projekt megvalósítására, mely megoszlott a partnerek 

között. Martfű körülbelül 13%-kal, a fennmaradó kb. 87%-kal pedig a Kormányhivatal 

rendelkezik. 

 

A megvalósítás időtartama a projekt kezdetén 36 hónap volt: 2017. január 02-tól kezdődően a 

projekt fizikai zárásáig, 2020. január 02. napjáig. A Kormányhivatal azonban 2019. 

szeptemberében kezdeményezte a projekt meghosszabbítását 9 hónappal, melyben 

együttműködtünk, így a projekt záró dátuma 2020. szeptember 30. napja, a megvalósítási idő 

ezzel 45 hónap lett. Ez a lépés lehetővé tette, hogy a kitűzött eredmények 

megvalósulhassanak, az előző napirendi pontban adott tájékoztatásból látszik, hogy ez 

sikerült. 

 

A projekt kezdetén kialakításra kerültek: a Paktum Iroda, a paktum honlapja, elkészültek a 

működési dokumentumok, kidolgozásra került a költségvetés. A Paktum Iroda itt helyben 

kapott helyet, a martfűi önkormányzatnál. Kezdetben 2 fő szakmai munkatárssal indult a 

munka, a projektmenedzsment feladatait pedig külső cég, a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit 

Zrt. látta el, egészen 2018. április 30. napjáig. Onnantól Martfű Város Önkormányzata biztosít 

2 kollégát a projektmenedzsmenti feladatok elvégzéséhez, a Paktum Irodában pedig jelenleg 1 

fő szakmai munkatárs dolgozik. 

 

A projekt előrehaladtával hétszer módosításra került a Támogatási szerződés és a 

költségvetés, személycserék, járulékváltozások, a projektmenedzsment változásai miatt, a 

költségvetés mostanra elérte végleges tartalmát. A legutolsó módosítással a projekt 

meghosszabbítása okozta változásokat kellett rögzíteni, mivel Martfű Város Önkormányzata a 

meghosszabbítás időtartamára már nem rendelkezett elegendő fedezettel. A munkabért és 

járulékot, valamint az ülések ellátásához szükséges költségeket a Kormányhivatal a 

rendelkezésére álló támogatási részből forrásátcsoportosítással biztosította számunkra. A 

meghosszabbítás kapcsán módosításra került az Együttműködési megállapodás is. 
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A projekt megvalósítása során folyamatosan együttműködtünk a Kormányhivatallal, a projekt 

honlapján megjelenítettünk a projektről, a képzésekről, állásokról szóló információkat. Ahogy 

a projekt haladt előre, a változások miatt szükséges volt többször is felülvizsgálni a működési 

és szakmai dokumentumokat is. 

 

A projekt végrehajtása során 8 rendezvényt valósítottunk meg a kialakított jó gyakorlatok 

megosztására, az együttműködés és hálózatosodás céljából: 2 szakmai kerekasztal (fórum), 2 

hálózatosodási konferencia, és 4 jó gyakorlat megosztása konferencia, továbbá évenkénti 

legalább 2 ülést, jelen ülés az utolsó a projekt zárás előtt. 

 

A megvalósítási idő alatt, a konzorciumi partnerrel együttműködve időben benyújtásra 

kerültek a mérföldkövek szakmai beszámolói, kifizetési igénylések, az esetleges 

hiánypótlásokat is határidőben teljesítettük, együttműködtünk a Magyar Államkincstárral. 

 


