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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 



 

 

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 



Oldal 9 / 13 

 

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. 

 



Oldal 12 / 13 

 

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  
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12. Megvalósítás	időtartama,	ütemezése	
 
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 

    
      

 

 

 


