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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.   
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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.   
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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 

    

 

 


