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Iktsz: 687-176/2017. 
 

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

2017. szeptember 06. napján délelőtt 1100 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 
Római Katolikus Plébánia 
Szolnoki Szolgáltatási SZC. Damjanich János Szakképző Iskola és Kollégium 
RIGO Szerszám - és Formakészítő Korlátolt Felelősségű Társaság 
LORENZ Shoe Group Korlátolt Felelősségű Társaság 
"IMPULZUS" Pályakezdők Munkaszocializációjával Foglalkozó Szakemberek Egyesülete 
Szajol Község Önkormányzata 
Újszász Városi Önkormányzat 
Zagyvarékas Község Önkormányzata 
 
Az ülésről távolmaradt szervezetek: 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 
Bunge Növényolajipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
TERMÁL-MEDICAL Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Kőtelek Községi Önkormányzat 
Rákóczifalva Város Önkormányzat 
Rákócziújfalu Községi Önkormányzata 
Tiszajenő Község Önkormányzat 
Tiszasüly Községi Önkormányzat 
Tiszavárkony Község Önkormányzat 
 
Tanácskozási joggal az alábbi szervezetek és személyek vannak jelen: 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal képviselői 
Projektmenedzsment részéről Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit ZRt. képviselői 
MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda Kft. képviselői 
Paktum Iroda tagjai 
Szász Éva jegyző Martfű Város Polgármesteri Hivatal 
Hegedűsné Blaskó Anikó aljegyző Martfű Város Polgármesteri Hivatal 
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Róka László, a MEGAKOM Kft. ügyvezetője megnyitotta a partnerségi találkozót. 
 
Dr. Papp Antal Martfű Város polgármestere, mint az ülés levezető elnöke köszöntötte a 
megjelenteket és megállapította, hogy a nyílt ülés 11 paktum taggal határozatképes. Javaslatot 
tett a napirendi pontok elfogadására az alábbiak szerint: 
 
Paktum 2017. szeptember 06-i nyílt ülésének napirendi pont javaslatai: 
 

1. Stratégia tervezett célrendszerének bemutatása 
Előadja: Róka László a MEGAKOM Kft. vezető tisztségviselője 

 
2. Együttműködési megállapodás megtárgyalása 

Előadja: Róka László a MEGAKOM Kft. vezető tisztségviselője 
 
Dr. Papp Antal polgármester szavazásra tette fel a paktumszervezeti nyílt ülés napirendi 
pontjait. Kérte a szervezet tagjait, hogy aki elfogadja, a nyílt ülés napirendi pontjait az 
kézfelnyújtással szavazzon. Megállapította, hogy a jelenlévő 11 paktum tag 11 igennel, 
egyhangúlag, ellenszavazat nélkül a nyílt ülés napirendi pontjait elfogadta és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
Szolnoki Járás Foglalkoztatási Paktum  
1/2017. (IX. 6.) paktumszervezeti határozata 
A Szolnoki Járás Foglalkoztatási Paktum 2017. szeptember 6-án tartott nyílt ülésének 
napirendi pontjairól 
 
A Szolnoki Járás Foglalkoztatási Paktum a 2017. szeptember 6-án tartott nyílt ülés napirendi 
pontjait az alábbiak szerint fogadja el: 
 

1. Stratégia tervezett célrendszerének bemutatása 
Előadja: Róka László a MEGAKOM Kft. vezető tisztségviselője 

 
2. Együttműködési megállapodás megtárgyalása 

Előadja: Róka László a MEGAKOM Kft. vezető tisztségviselője 
 
Értesülnek: 
1. Paktum tagok 
2. Paktum Iroda 
 
Martfű, 2017. szeptember 6. 
 

 Dr. Papp Antal 
levezető elnök 
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Dr. Papp Antal polgármester felkéri a Paktumiroda vezetőjét, dr. Molnár Györgyöt, hogy 
tartsa meg az iroda bemutatkozást. 
 
Dr. Molnár György a Paktumiroda bemutatkozását megtartotta. 
 
 
1. napirendi pont 
Stratégia tervezett célrendszerének bemutatása 
 
Dr. Papp Antal polgármester a Paktumiroda bemutatkozását követően felkéri Róka Lászlót 
és Juhász Attilát, hogy tartsák meg beszámolójukat. 
 
Róka László és Juhász Attila a Megakom Kft-től közös előadásukban bemutatták a Szolnoki 
járás foglalkoztatási paktum Foglalkoztatási Stratégiájának elkészítési folyamatát, röviden 
értékelték a térség gazdasági-foglalkoztatási helyzetét, és a kihívásokat, majd felvázoltak egy 
stratégiai célrendszer tervezetet a megjelentek előtt (Az előadás tartalma a mellékelt 
prezentációban található). Továbbá jelezték, hogy a célok véglegesítése érdekében kérdőíves 
felmérés van folyamatba, ehhez kérték a megjelentek együttműködését. 
 
Dr. Sziráki András, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke 
hozzászólásában kiegészítette az előadásban elhangzottakat. Hozzászólásában bemutatta, hogy 
Jász-Nagykun-Szolnok megye iparának teljesítménye országosan a 7. összteljesítmény 
tekintetében a 8. a megyék rangsorában. Kifejtette, hogy a világpiaci versenyképesség 
tekintetében a megye gazdasága kihívásokkal néz szembe. További kihívásként vázolta fel, 
hogy a megye gazdasági fejlődése aránytalan, a legjobb adottsággal a Jászberényi járás 
rendelkezik, már a Szolnoki járás hozzájárulása a megye fejlődéséhez is lényegesen 
alacsonyabb. A legfontosabb prioritásnak az alulképzettség megszűntetését nevezte meg - 
fontos, hogy megfelelően képzett munkaerő álljon a munkáltatók rendelkezésére. A fentiek 
mellett reményét fejezte ki, hogy a paktumszervezet megalakulásával a tagok értékteremtő 
gondossággal fognak eljárni az együttműködés keretein belül. 
 
 
2. napirendi pont 
Együttműködési megállapodás megtárgyalása 
 
Dr. Papp Antal polgármester felkérte Róka Lászlót, hogy röviden ismertesse a Szolnoki Járás 
Foglalkoztatási Paktum Együttműködési megállapodásának tervezetét. 
 
Róka László a MEGAKOM Kft. vezető tisztségviselője ismertette a Szolnoki Járás 
Foglalkoztatási Paktum Együttműködési megállapodásának tervezetét és felkérte a jelenlévőket 
a megállapodás aláírására az elfogadást követően. 
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Dr. Papp Antal polgármester szavazásra teszi fel a Szolnoki Járás Foglalkoztatási Paktum 
Együttműködési megállapodásának tervezetét. Kéri a szervezet jelenlévő tagjait, hogy aki 
elfogadja, a Szolnoki Járás Foglalkoztatási Paktum Együttműködési megállapodását az 
kézfelnyújtással szavazzon. Megállapítja, hogy a jelenlévő 11 paktum tag, 11 igennel, 
egyhangúlag, ellenszavazat nélkül a Szolnoki Járás Foglalkoztatási Paktum Együttműködési 
megállapodást elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 
 
Szolnoki Járás Foglalkoztatási Paktum  
2/2017. (IX. 6.) paktum határozata 
a Szolnoki Járás Foglalkoztatási Paktum Együttműködési megállapodásának elfogadása 
 
A Szolnoki Járás Foglalkoztatási Paktum a Szolnoki Járás Foglalkoztatási Paktum 
Együttműködési megállapodását a határozat melléklete szerint elfogadja. 
 
Értesülnek: 
1. Paktum tagok 
2. Paktum Iroda 
 
Martfű, 2017. szeptember 6. 
 
 
 

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

„Szolnoki járás foglalkoztatási paktum” 

 
1. melléklet a 2/2017. (IX. 6.) paktum határozatnak 
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KÉSZÍTETTE: MEGAKOM TANÁCSADÓ IRODA 

 

 

 

MEGBÍZÓ: MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
2017. 09. 06. 

 

 A DOKU MENTU M A „SZOLNOKI JÁRÁS FOGLALKOZTATÁSI PAKTU M” CÍMŰ, TOP-5.1.2-15-
JN1-2016-00002 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓAN KERÜLT 
KIDOLGOZÁSRA.  

 

www.megakom.hu 
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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 1 900 

nyilvántartott álláskeresőt takar. A járás területén munkaerő piaci szempontból egyfajta kettősség 

tapasztalható, több településen egyes ágazatokban megjelent a munkaerőhiány – a munkáltatók a 

megfelelő képzettséggel rendelkező szakembereket egyre nagyobb erőfeszítések árán találják 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 munkaerő piaci 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 álláskeresők 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 02., tervezett befejezése: 2020. január 02. 

Jelen dokumentum célja, hogy a munkaerőpiac szempontjából azon meghatározó szereplőket, melyek 

szakmai felkészültségüknek köszönhetően képesek a projekt megvalósításában részt venni, bevonja a 

foglalkoztatási megállapodásba. 

A partnerek az Együttműködési Megállapodás aláírásával fejezik ki együttműködési hajlandóságukat, 

elkötelezettségüket, aktív részvételüket a paktum célkitűzéseit és megvalósítását illetően. 

2 Célok és célcsoportok 

 A Szolnoki járás foglalkoztatási paktum célrendszere 

2.1.1 A projekt célkitűzései a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretein belül 

A projekt célkitűzéseit és azok illeszkedését a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz az 

alábbi ábra mutatja be: 
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1. ábra: A projekt célkitűzései, és azok illeszkedése a TOP-hoz 

 

Forrás: Megvalósíthatósági Tanulmány – Szolnoki járás 

2.1.2 A projekt célkitűzései 

A „Szolnoki járás foglalkoztatási paktum” című projekt célkitűzései az elkészült Megvalósíthatósági 

Tanulmány alapján az alábbiak: 

• 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. 

 Célcsoportok 

A projekt közvetlen, elsődleges célcsoportját azok az életvitelszerűen a járásban élő, ott lakó- vagy 

tartózkodási hellyel rendelkező személyek képezik, akik a Szolnoki járás területén (kivéve Szolnok 
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Megyei Jogú Város területét) munkát szándékoznak vállalni, valamint az inaktívak és a 

közfoglalkoztatottak. 

Az álláskeresők között kiemelt célcsoportot képeznek a hátrányos helyzetűek, akik az alábbiak: 

• Alacsony iskolai végzettségűek, 

• 25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők, 

• 50 év felettiek, 

• GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő 
felnőttek, 

• Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, 

• Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek (a munkanélküliségben töltött időtartamba az 
álláskeresés és a közfoglalkoztatásban történő részvétel időtartama is beszámítható), 

• Megváltozott munkaképességű személyek, 

• Roma nemzetiséghez tartozó személyek. 

3 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 - valamint a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat és a Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A kötelező partnerek mellett bármely további helyben 

működő szervezet tagja lehet a paktumszervezetnek, amennyiben együttműködési hajlandóságát 

szándéknyilatkozat aláírásával is kifejezi. 

A paktumszervezet felépítésének, működésének feltételeit külön dokumentum szabályozza. 

 Foglalkoztatási Fórum 

A Foglalkoztatási Fórum a paktumszervezet legnagyobb szervezeti egysége, működtetése az 

Együttműködési Megállapodást aláíró tagok feladata. A Foglalkoztatási Fórum legfőbb célja a széles 

körű nyilvánosság és a helyi társadalom bevonásának biztosítása, a demokratikus működés 

feltételeinek megteremtése, ennek megfelelően a Foglalkoztatási Fórum ülései nyitottak, azokon az 

érdeklődők, úgymint a helyi lakosok, munkaerő piaci és egyéb szervezetek szabadon részt vehetnek, 

azonban a szavazati jog csak az Együttműködési Megállapodást aláíró tagok számára biztosított. 

A Foglalkoztatási Fórum főbb feladatai az alábbiak: 

• A Szolnoki járás 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, 
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• 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. 

 Irányító Csoport 

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, 



Oldal 12 / 18 
 

 
 

 

• A partnerség közötti információáramlásban való közreműködés, 

• Az országos, megyei és járási partnerségi kapcsolatok fejlesztése. 

 Paktumiroda 

A Paktumiroda Martfű Város Önkormányzatának megbízásából fakadóan felelős a paktumszervezet 

napi szintű adminisztratív és szervezési feladatainak ellátásáért. 

Feladatai az alábbiak: 

• 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. 

 Projektmenedzsment 

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

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. Tevékenység zavartalan ellátásáért a projektmenedzser, a pénzügyi vezető és a szakmai 

munkatárs(ak) felelnek. 
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A projektmenedzsment legfőbb feladatai az alábbiak: 

• 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. 

4 Finanszírozás 

„A Szolnoki járás foglalkoztatási paktum” című projekt megvalósítására a Martfű Város Önkormányzata 

és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal alkotta konzorcium az Irányító Hatóság 2017. 

március 4-én meghozott döntése értelmében 382 585 862,- Ft vissza nem térítendő támogatásban 

részesült. A támogatás mértéke a projekt elszámolható költségeinek 100%-a, tehát a végrehajtás 

időszakában önerő biztosítása nem szükséges. 

A paktumprojekt részletes költségvetését az egyes tevékenységek megnevezésével, a költségek 

konzorciumi partnerek közötti megoszlásával a Támogatási Szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza. 

A projekt megvalósításának befejezését követően - ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, 

valamint a kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenységének befejezését igazoló és 

alátámasztó kifizetési igénylését, valamint beszámolóját az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás 

folyósítása megtörtént - a támogatást igénylőt az 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkének értelmében 5 

éves fenntartási kötelezettség terheli. 

Az öt éves fenntartási időszak alatt és azt követően a megfogalmazott célok fenntartása és továbbvitele 

érdekében az együttműködésben résztvevők egy olyan finanszírozási modellt terveznek bevezetni, 

amely egyszerűsíti és egységesebbé teszi a gazdaság- és foglalkoztatás fejlesztési célra rendelkezésre 

álló források megtalálását és felhasználását. Ezen források elsősorban önkormányzati támogatásból, 

egyéb helyi forrásokból, hazai és európai uniós pályázatokból, illetve különféle befektetői 

támogatásból származhatnak. 

A megvalósítást követő időszak költségeinek biztosításáról a partnereknek legkésőbb a projekt fizikai 

befejezését megelőző hónap utolsó munkanapján döntést kell hozniuk. 
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5 Az Együttműködési Megállapodás időtávja és felülvizsgálata 

Az Együttműködési Megállapodás érvényességének kezdete a partnerségi minimumsztenderdek 

figyelembe vételével a 15. tagszervezet aláírásának napja, amelyről a TOP-5.1.2-15 kódszámú felhívás 

3.2.4. - A projekt megvalósítása során meghatározott mérföldkövek pontja értelmében a Támogatási 

Szerződésben foglalt 2. mérföldkő utolsó napjáig intézkedni szükséges. 

A csatlakozás elsődleges időtávjának záró dátuma a TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00002 azonosító számú 

projekt fizikai befejezésének napja. 

Az együttműködésben résztvevő felek vállalják, hogy a Szolnoki Járás Foglalkoztatási Paktum 

folyamatos fejlődéséhez, valamint a döntéshozatal elősegítéséhez a megvalósítás során szerzett 

tapasztalatok és eredmények értékelése alapján az Együttműködési Megállapodás tartalmát minden 

év december hónapjában felülvizsgálják, indokolt esetben kezdeményezik annak módosítását. 

A projekt zárását követően az így kialakított és megerősített partneri együttműködés garantálhatja a 

Szolnoki Járás Foglalkoztatási Paktum fennmaradását – ebben az esetben az Együttműködési 

Megállapodás időtávja meghosszabbításra kerül. 

6 Csatlakozás és kilépés rendje 

A foglalkoztatási partnerség létrejöttének feltétele az együttműködési megállapodás aláírása, melyben 

a partnerek kifejezik, hogy a közösen meghatározott célok megvalósítása érdekében célorientált 

kapcsolatot kívánnak kialakítani, és az együttműködést a jövőben folyamatosan fenn kívánják tartani. 

Az együttműködés olyan nem jogi formában működő keretmegállapodás, melyhez a nemzeti, 

regionális, helyi igazgatási szervek, önkormányzatok, társulások, hivatalok, a magánszektor képviselői 

(nagyvállalatok, kis- és középvállalatok), szociális és szakmai szövetségek, kamarák, civil szervezetek, a 

képzés és a vallási területek intézményei egyaránt csatlakozhatnak a dokumentum aláírásával. 

Az együttműködéshez való csatlakozás és az abból való kilépés is nyitott annak teljes időtávja alatt. 

A csatlakozás feltétele, hogy a leendő új tag szándéknyilatkozat kitöltésével jelezze akaratát a 

döntéshozók felé. Amennyiben a kérelmező csatlakozását az Irányító Csoport tagjainak többsége 

támogatja, támogató nyilatkozat kerül kiállításra, melyben felkérik a csatlakozó partnert az 

Együttműködési Megállapodás aláírására. 

A paktum partnerségből való kilépés feltétele, hogy a tagság megszűntetését kérő fél kilépő 

nyilatkozatot írjon, majd juttasson el az Irányító Csoport elnökének, aki a kézhezvételt követő 5 

munkanapon belül intézkedik a kilépő fél partnerségből való törléséről. 
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7 Résztvevő partnerek 

A Szolnoki Járás Foglalkoztatási Paktumot a partnerségi minimum sztenderdek alapján legalább 15 

tagszervezettel szükséges megalakítani, melyben a térség munkaerőpiaca szempontjából 

kulcsszereplőnek minősülő szervezeteknek is részt kell venniük. 

A Szolnoki járás foglalkoztatási paktum tagjait az alábbi táblázat mutatja be: 

Partnertípus a partnerségi követelmények 
alapján 

A Szolnoki Járás Foglalkoztatási Paktum tagjai 

Konzorciumvezető Martfű Város Önkormányzata 

Konzorciumi tag Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Megyei önkormányzat Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 

Kamarák (Társulások, fejlesztési, 
érdekképviseleti és egyéb szolgáltató 
szervezetek) 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara 

Egyházak Római Katolikus Plébánia 

Képző Intézmények 
Szolnoki Szolgáltatási SZC. Damjanich János 
Szakképző Iskola és Kollégium 

Vállalkozások 

Bunge Növényolajipari Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság 

RIGO Szerszám - és Formakészítő Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

TERMÁL-MEDICAL Szolgáltató Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság 

LORENZ Shoe Group Korlátolt Felelősségű 
Társaság 

Civil szervezetek 
"IMPULZUS" Pályakezdők 
Munkaszocializációjával Foglalkozó 
Szakemberek Egyesülete 

Nemzetiségi önkormányzat 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat 

Települési önkormányzatok 

Kőtelek Községi Önkormányzat 

Rákóczifalva Város Önkormányzat 

Rákócziújfalu Községi Önkormányzata 

Szajol Község Önkormányzata 

Tiszajenő Község Önkormányzat 

Tiszasüly Községi Önkormányzat 

Tiszavárkony Község Önkormányzat 

Újszász Városi Önkormányzat 

Zagyvarékas Község Önkormányzata 
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Papp Antal 
polgármester 

Martfű Város Önkormányzata 

 Dr. Kállai Mária 
kormánymegbízott 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal 

   

Kovács Sándor 
elnök 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Önkormányzat 

 Dr. Sziráki András 
elnök 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara 

   

Kovácsik Antal 
plébániavezető 

Római Katolikus Plébánia 

 Molnár Aranka 
tagintézmény vezető 

Szolnoki Szolgáltatási SZC. Damjanich 
János Szakképző Iskola és Kollégium 

   

Balogh Imre 
gyárigazgató 

Bunge Növényolajipari Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság  

 Rigó Zoltán 
ügyvezető igazgató 

RIGO Szerszám - és Formakészítő 
Korlátolt Felelősségű Társaság  

   

Tomasovszky László 
igazgató 

TERMÁL-MEDICAL Szolgáltató Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság  

  

   

Peter Bradler 
ügyvezető 

LORENZ Shoe Group Korlátolt Felelősségű 
Társaság 

 Johann Pucher 
ügyvezető 

LORENZ Shoe Group Korlátolt Felelősségű 
Társaság 
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Dr. Lévai Erzsébet 
elnök 

"IMPULZUS" Pályakezdők 
Munkaszocializációjával Foglalkozó 

Szakemberek Egyesülete 

 Kökény Zsolt 
elnök 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat  

   

Lovász Tibor 
polgármester 

Kőtelek Községi Önkormányzat 

  

   

Kósa Lajos 
polgármester 

Rákóczifalva Város Önkormányzat 

 Papp János 
polgármester 

Rákócziújfalu Községi Önkormányzata 
   

Szőllősi József 
polgármester 

Szajol Község Önkormányzata 

 Puskás Béla 
polgármester 

Tiszajenő Község Önkormányzat 
   

Pollák Tibor 
polgármester 

Tiszasüly Községi Önkormányzat 

 Hegedűs István 
polgármester 

Tiszavárkony Község Önkormányzat 
   

Molnár Péter 
polgármester 

Újszász Városi Önkormányzat 

 Jánosi József 
polgármester 

Zagyvarékas Község Önkormányzata 

 
 




