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1 Bevezetés 

 A Foglalkoztatási Stratégia háttere és célja 

„A Szolnoki járás foglalkoztatási paktum” a járásközpont és megyeszékhely Szolnok Megyei Jogú Várost 
kivéve a járás településeit foglalja magában, 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. 

A TOP-5.1.2-15 kódszámú pályázati felhívás szakmai mellékletét képező Megvalósíthatósági Tanulmány 
tartalmi követelményei című dokumentum 7.1.1 fejezete minimum sztenderdként előírja a Jövőkép és 
stratégia készítését, illetve meglétét melynek minimum elemei a következők: 

1. térségi foglalkoztatási helyzetfeltárás, SWOT és helyzetelemzés, 

2. jövőkép, célrendszer és fejlesztési prioritások, 

3. térségi Foglalkoztatási Stratégia, horizontális szempontok érvényesítése, 

4. a partnerek által aláírt paktum-megállapodás, 

5. a Stratégiához kapcsolódó Akciótervben foglalt 3 éves terv, 

6. a foglalkoztatási Stratégiához illeszkedő operatív projekttervek (minimum 3 db). 

Jelen dokumentum a felsorolás 5. pontjában meghatározott elemeket foglalja magában. 

 Módszertan 

A Foglalkoztatási Akcióterv a Foglalkoztatási Stratégiában meghatározott átfogó, specifikus és 
horizontális célok végrehajtását szolgáló dokumentum. Az Akciótervben meghatározott időtáv 
megegyezik a „Szolnoki járás foglalkoztatási paktum” című projekt végrehajtásának időtartamával. 

A Foglalkoztatási Akcióterv kapcsolódik a TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00002 azonosító számú projekt 
végrehajtásához, de a meghatározott intézkedések köre túlmutat azon. 
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Kizárólag a paktumprojekthez kapcsolódó intézkedések vagy az annak kereteiben meghatározott 
tevékenységek végrehajtása kötelező, ezeket a TOP Irányító Hatóság vagy a Közreműködő Szervezet 
ellenőrizheti. Ezen tevékenységekről és a projekthez kapcsolódó kötelező indikátorok köréről és 
célértékéről a Munkaprogram fejezet tartalmaz részletes leírást. 

A Foglalkoztatási Akcióterv az alábbi fejezetekből épül fel: 

 A 2. fejezetben két összefoglaló ábrában mutatjuk be a Foglalkoztatási Akcióterv intézkedéseit 
megalapozó Foglalkoztatási Stratégia célrendszerét. Az első ábra tartalmazza a Szolnoki járás 
jövőképét, átfogó, specifikus és horizontális céljait, míg a második ábra az egyes specifikus célok 
és a prioritások közötti kapcsolatot szemlélteti. 

 A 3. fejezet elején egy összefoglaló ábrában bemutatjuk az egyes prioritásokhoz kapcsolódó 
intézkedéseket. 

 A 3. fejezetben az intézkedések részletes bemutatása következik táblázatos formában, a 
következő szempontok mentén: 

o szükségletek, 
o intézkedés leírása, 
o tevékenységek, 
o célcsoportok, 
o ütemezés, 
o felelős szervezet, 
o partnerek. 

 

 Az 4. fejezet két fő részből áll: egyrészt röviden bemutatja a monitoring rendszer felépítését és 
működését, másrészt azonosítja azon indikátorokat, melyek alkalmasak elért eredmények 
nyomon követésére, adott esetben számszerűsítésére is. 

 Mivel a TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00002 projekt jelentős részben hozzájárul a Foglalkoztatási 
Stratégiában és Akciótervben meghatározott célok, prioritások és intézkedések sikeres és 
eredményes megvalósításához, a projekt keretein belül végrehajtásra kerülő tevékenységekről 
és az indikátorok teljesítéséről a részletes tervet az 5. Munkaprogram című fejezetben mutatjuk 
be. 

Végül a 6. fejezet tartalmazza a megvalósítás intézményi kereteit. Ehhez meghatározza a kapcsolódó 
feladatok felelőseit, szervezeti hátterét és a szükséges humánerőforrás-kapacitást, több felelőst érintő 
feladat végrehajtása esetén az együttműködés kereteit is. 
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2 A Foglalkoztatási Stratégia célrendszere 

1. ábra: A Szolnoki járás foglalkoztatási paktum Foglalkoztatási Stratégiájának célrendszere 
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2. ábra: A specifikus célokhoz kapcsolódó prioritások bemutatása 

 
 

A helyi gazdaság
versenyképességének
erősítése

1. A helyben működő vállalkozások megerősítése

2. A működő vállalkozások számának növelése

Munkaerő-piaci
integráció 3. A munkáltatói igényeknek megfelelő tudással rendelkező munkavállalók

biztosítása

4. Az álláskeresők munkához jutásának támogatása

Munkavállalási feltételek
javítása 5. A munkaválallók munkába járásának segítése

Erős, és hosszútávra
szóló partnerség
megteremtése

6. Partnerségi kapcsolatok kialakítása és fenntartása
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3 Intézkedések bemutatása 

A Foglalkoztatási Stratégiában megfogalmazott prioritásokhoz az alábbi intézkedések tartoznak, ezek 
kapcsolatait az alábbi ábra szemlélteti: 

3. ábra: Az egyes prioritásokhoz kapcsolódó intézkedések bemutatása 

 

1. prioritás: A helyben működő vállalkozások megerősítése

•1.1. intézkedés: Vállalkozások hálózatosodásának támogatása

•1.2. intézkedés: Vállalkozói ismeretek fejlesztése

2. prioritás: A Működő vállalkozások számának növelése

•2.1. intézkedés: Önfoglalkoztatás és vállalkozás indításának támogatása

3. prioritás: A munkáltatói igényeknek megfelelő tudással rendelkező
munkavállalók biztosítása

•3.1. intézkedés: A munkáltatói igényeknek megfelelő szakképzettség elsajátításának
elősegítése

4. prioritás: Az álláskeresők munkához jutásának támogatása

•4.1. intézkedés: Az elhelyezkedést segítő munkaerő-piaci szolgáltatások biztosítása

•4.2. intézkedés: 50 év feletti álláskeresők értékteremtő munkavégzésének támogatása

•4.3. intézkedése: Fiatal munkavállalók és a pályakezdők munkatapasztalatszerzésének
támogatása

5. prioritás: A munkavállaók munkába járásának segítése

•5.1. itézkedés: Gyermekellátási intézményrendszer fejlesztése

6. prioritás: Partnerségi kapcsolatok kialakítása és fenntartása

•6.1. intézkedés: Hosszú távú együttműködés kialakítása a munkaerő-piaci szereplők között

•6.2. intézkedés: A megyei és a helyi paktum közötti tevékenységek összehangolása
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1. prioritás: A helyben működő vállalkozások megerősítése 

1.1 intézkedés: Vállalkozások hálózatosodásának támogatása 

Szükségletek 

A Szolnoki járás foglalkoztatási paktum területén 2017 júniusában több mint 
1 800 álláskereső szerepelt a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
nyilvántartásában, mellettük havonta átlagosan 1 117 ember vett részt a 
meghirdetett közfoglalkoztatási paktumokban. 
Ahhoz, hogy ezen csoportok álláshoz jussanak az elsődleges munkaerőpiacon 
több munkahelyre van szükség, melyhez a paktumterületen működő 
vállalkozások is hozzájárulhatnak munkahelyteremtő beruházásokkal.  
A beruházásokat hátráltathatja, hogy ezek a vállalkozások jellemzően 
kisméretűek: a legfeljebb 9 főt foglalkoztató mikro vállalkozások aránya a 
95%-ot is meghaladja, mindeközben közép- vagy nagyvállalkozás összesen 12 
db található a térségben. 
A kis méret egyik következménye lehet a vállalkozások alacsony 
versenyképessége: ahhoz, hogy egy vállalkozás képes legyen a folyamatos 
fejlődésre, és rugalmasan tudjon reagálni a felmerülő kihívásokra, szükséges, 
hogy megfelelő tőkével és tudással rendelkezzenek. A kis 
vállalkozásméretéből fakadóan az árbevétel szintje is alacsony, aminek 
következményeként a fejlesztésekre rendelkezésre álló tőkeállomány 
nagysága is korlátozott, emellett a kis személyi állomány miatt nem valószínű, 
hogy a szükséges tudás helyben rendelkezésre áll. 
Ezen hátrányok egyik lehetséges megoldása a hasonló tevékenységet 
folytató vállalkozások összefogása. Annak ellenére, hogy ezek a vállalkozások 
gyakorlatilag egymás versenytársainak tekinthetőek, az 
együttműködésekkel, hálózatosodással és a klaszterek kialakításával a 
felmerülő problémák megoldása is hatékonyabbá válik, mivel a költségek és 
a szükséges erőforrások megoszthatóak. 
A hasonló területen működő vállalkozások jellemzően hasonló problémákkal 
szembesülhetnek, és előfordulhat, hogy ezekre egy-egy szereplő már 
rendelkezik egy jó megoldási gyakorlattal, melyek kölcsönös megosztása 
minden fél számára nagy haszonnal járhat. 

Intézkedés leírása 

Az intézkedés első lépeseként fel kell mérni, hogy tapasztalható-e a helyben 
működő vállalkozások között együttműködés, és amennyiben igen, az milyen 
formában, működik, mennyire szoros és formalizált a kapcsolat. 
Fel kell kutatni azon vállalkozásokat, melyek nyitottak különböző gazdasági-
üzleti együttműködésekre. A partnerségi kapcsolatok egyik előfeltétele a 
bizalom, ennek kiépítése érdekében fontos, hogy a vállalkozások 
megismerjék egymást, ezt szolgálhatják a közös rendezvények, találkozók. 
A jó gyakorlatok összegyűjtése és bemutatása több szempontból is hasznos 
lehet: a szoros kapcsolatokkal nem rendelkező vállalkozások felismerik az 
együttműködés előnyeit, az abban rejlő lehetőségeket, így növelhető a 
hajlandóságuk a partnerség erősítésére, a formálódó vagy már működő 
együttműködések esetében pedig a jó példák számtalan olyan elemet 
tartalmazhatnak, melyeket átültethetnek a saját gyakorlatukba. 
A vállalkozások közötti együttműködések mélysége a felmerülő problémák 
közös megoldásától akár a klaszterek alapításáig is terjedhet, ezért fontos az 
együttműködés kereteinek, irányvonalának meghatározása már a folyamat 
elején. 



 

9 

A 2014-2020-as időszakban több pályázati felhívás is tartalmaz az 
intézkedéshez kapcsolódó támogatható tevékenységeket. Amennyiben a 
felelősök közvetlenül pályázhatnak, ajánlott élniük a lehetőségekkel, 
amennyiben nem, a Paktum Iroda feladata a partnerek tájékoztatása a 
lehetőségekről, valamint szükség esetén segítség nyújtása a pályázati 
dokumentáció összeállításával és az adminisztratív teendők ellátásával 
kapcsolatban. 
Az együttműködés javítja az erőforrás-gazdálkodás hatékonyságát, ezáltal a 
partnerek versenyképessége erősödik, hosszú távon bevétel-növekedést 
generál, amelyből munkahelyteremtő fejlesztések is finanszírozhatóak. 

Tevékenységek 

 A járásban együttműködésekre képes potenciális vállalkozások 
felkutatása, 

 Az együttműködést ösztönző kommunikációs és marketing eszközök 
alkalmazása, 

 Vállalkozói fórumok, egyéb események szervezése, 

Célcsoportok 
 A paktumterületen székhellyel, telephellyel rendelkező 

vállalkozások, 

 A helyben élő egyéni vállalkozók. 

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

Felelős szervezet  Paktum Iroda 

Partnerek 

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, 

 A paktumterület települési önkormányzatai, 

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat, 

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, 

 A járásban működő vállalkozások, egyéni vállalkozók. 
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1.2. intézkedés: Vállalkozói ismeretek fejlesztése 

Szükségletek 

A Szolnoki járás foglalkoztatási paktum területén a vállalkozássűrűség 
alacsonynak tekinthető, mivel az ezer lakosra jutó működő vállalkozások 
száma mindössze 38 db szemben a megyei 48 és az országos 68 darabos 
átlaggal. 
A térségben található működő vállalkozások ráadásul jellemzően 
kisméretűek is, hiszen az 1 676-ből 1 597 esetben a foglalkoztatottak száma 
a 10 főt sem éri el. 
A Foglalkoztatási Stratégiában célként meghatározott foglalkoztatottsági 
szint növeléséhez a működő vállalkozások hozzájárulása is szükséges, 
azonban ennek feltétele azok fejlődése, versenyképességük erősödése. 
Ennek alapja a szükséges pénzügyi fedezet mellett a megfelelő tudás 
rendelkezésre állása, amely nem korlátozódhat kizárólag a szakmai 
ismeretekre. Egy vállalkozás működtetéséhez olyan további tudásra, 
kompetenciákra van szükség, mint például: a stratégiai gondolkodás, mely 
elengedhetetlen a jó üzleti tervek elkészítéséhez, a működés jogi hátterének 
ismerete, jó HR menedzsment a képzett munkaerő vállalkozáshoz történő 
csábítása és megtartása szempontjából, tárgyalástechnikák ismerete, az 
ügyfelekkel történő megfelelő kommunikáció ismerete, marketingeszközök 
hatékony alkalmazásának képessége, ismeretek a modern, digitális 
eszközök használatához. 
Egy nagyobb vállalkozás megengedheti magának, hogy az egyes területeken 
megfelelő szakembert alkalmazzon, azonban az olyan kisvállalkozások, 
melyek jellemzően a paktumterületen találhatóak, a megfelelő 
humánerőforrás gyakran nem áll rendelkezésre, a szakértői tanácsadás 
költségeit pedig nem biztos, hogy képesek előteremteni. 

Intézkedés leírása 

Az intézkedés legfőbb célja a vállalkozások versenyképességének erősítése 
azáltal, hogy a hatékony működéshez és a stratégiai gondolkodáshoz 
szükséges tudást biztosítjuk a vállalkozók részére. Ennek két fő módja 
lehetséges: 

 A szükséges ismeretek átadása a vállalkozóknak különböző 
képzések keretein belül, 

 Az egyes egyedi döntések meghozatalához szükséges információ 
szolgáltatása, szakértői tanácsadás nyújtása. 

Tanácsadást a Paktumiroda munkatársai is nyújthatnak a szakterületekhez 
kapcsolódóan, de akár át is irányíthatja a vállalkozót a megfelelő 
szakemberekhez. 
Képzést a hatályos jogszabályok alapján az erre jogosult szervezetek 
tarthatnak, melyek felkutatása a felelősként meghatározott szervezet 
feladata. 
A 2014-2020-as időszakban több pályázati felhívás is tartalmaz az 
intézkedéshez kapcsolódó támogatható tevékenységeket. Amennyiben a 
felelősök közvetlenül pályázhatnak, ajánlott élniük a lehetőségekkel, 
amennyiben nem, a Paktumiroda feladata a partnerek tájékoztatása a 
lehetőségekről, valamint szükség esetén segítség nyújtása a pályázati 
dokumentáció összeállításával és az adminisztratív teendők ellátásával 
kapcsolatban. 
Az intézkedés hatására erősödik a vállalkozók jogalkalmazási képessége, 
csökken az adminisztratív hibákból adódó szankciók kiszabásának 
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valószínűsége, elterjed a stratégiai gondolkodás, a munkaerő-toborzás 
hatékonysága megnő, a marketingszemlélet erősödésének köszönhetően a 
termékeik és szolgáltatásaik fogyasztása növekedésnek indul, mely magával 
hozza a bevételeik növekedését is. A fejlődés hosszabb távon a 
munkaerőigény megnövekedését eredményez, tehát paktumterületen a 
foglalkoztatottak száma is emelkedni fog. 

Tevékenységek 

 Foglalkoztatással, fejlődéssel kapcsolatos információk biztosítására 
szakmai fórumok szervezése, 

 A vállalkozók képességeinek felmérése a főtevékenységtől eltérő, 
de a versenyképes működéshez elengedhetetlen területeken, 

 A képzendő területek meghatározása a felmérések alapján, 

 Tanácsadó adatbázis készítése, 

 Tanácsadás nyújtása vállalkozók számára, 

 A képzési és tanácsadói költségek támogatása. 

Célcsoportok 
 A paktumterületen működő mikro- és kisvállalkozások, 

 A térségben élő egyéni vállalkozók. 

Indikátorok 

 Megszervezett vállalkozói képzések száma, 

 Vállalkozói képzéseken résztvevők száma, 

 Vállalkozói képzéseket sikeresen teljesítők száma, 

 Vállalkozói tanácsadásba bevont szervezetek, egyéni vállalkozók 
száma, 

 Vállalkozói tanácsadáson résztvevők száma. 

Források 

 A TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00002 projekt vonatkozó költségei 

 GINOP-5.1.10-17 - Álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatása, 

 GINOP-5.1.9-17 - Álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának 
ösztönzése - képzés és mentorálás, 

 GINOP-5.2.7-17 - Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása, 

 GINOP-5.3.7-VEKOP-17 - Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése, 

 GINOP-6.1.3-17 - Idegen nyelvi készségek fejlesztése, 

 Saját források. 

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

Felelős szervezet  Paktumiroda 

Partnerek 

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, 

 Tanácsadók, vagy tanácsadással foglalkozó vállalkozások, 

 A paktumterület települési önkormányzatai, 

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat, 

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, 

 A járásban működő vállalkozások, egyéni vállalkozók. 
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2. prioritás: A működő vállalkozások számának növelése 

2.1. intézkedés: Önfoglalkoztatás és vállalkozás indításának támogatása 

Szükségletek 

A Szolnoki járás foglalkoztatási paktum vállalkozássűrűsége alacsonynak 
mondható, hiszen ezer lakosra mindössze 38 működő vállalkozás jut, amely 
8 darabbal marad el a megyei átlagtól is, de az országosnál (68 db) 
lényegesen alacsonyabb ez a mutató. 
Ennek ellenére a munkanélküliségi ráta viszonylag alacsony (bár az országos 
munkanélküliségi rátánál 1,8 százalékponttal magasabb), de ez leginkább 
Szolnok közelségének tudható be. Az egyes települések között azonban nagy 
szórás tapasztalható a munkanélküliség relatív mutatója tekintetében, főleg 
a járás északkeleti, rosszabb közlekedési adottságokkal rendelkező 
településein a nyilvántartott álláskeresők megközelítik vagy meg is 
haladhatják a 10%-ot is. 
A munkanélküliség alacsonyan tartásához több településen a 
közfoglalkoztatási program is jelentős mértékben járul hozzá: a 
közfoglalkoztatási ráta Besenyszögön, Köteleken és Szászberekben 
meghaladta a 40%-ot, de Csataszögön, Hunyadfalván és Tiszasülyben az 50%-
ot is. 
A Foglalkoztatási Stratégia átfogó célja a foglalkoztatottság növelése a 
járásban úgy, hogy a munkaerő lehetőleg helyben maradhasson. Ehhez több 
működő vállalkozásra van szükség, ennek érdekében támogatni kell az 
önfoglalkoztatás terjedését és a vállalkozásalapítást. 

Intézkedés leírása 

Az intézkedés első lépése a vállalkozás, mint jövedelemszerzési forma 
népszerűsítése kampányok, tudatosító rendezvények, közvetlen lakossági 
kapcsolatok formájában. 
Az induló vállalkozások esetében nagy a valószínűsége, hogy nem sikerül 
időben megerősödni, és nem térül meg a belefektetett pénz és energia – már 
azelőtt felszámolásra kerül, hogy hasznot kezdene termelni. Ennek 
kockázatát minimalizálni szükséges, hiszen a kudarcok azzal is járhatnak, hogy 
a vállalkozó szellemű személyek feladják a törekvéseiket, és a környezetüket 
is elriaszthatják ettől a működési formától. 
Ez többféle módszerrel is megvalósítható: vállalkozói képzések indításával, 
rendszeres szakmai tanácsadással, mentorálással, a működési költségek 
támogatásával a kezdeti időszakban. 
A 2014-2020-as időszakban több pályázati felhívás is tartalmaz az 
intézkedéshez kapcsolódó támogatható tevékenységeket. Amennyiben a 
felelősök közvetlenül pályázhatnak, ajánlott élniük a lehetőségekkel, 
amennyiben nem, a Paktum Iroda feladata a partnerek tájékoztatása a 
lehetőségekről, valamint szükség esetén segítség nyújtása a pályázati 
dokumentáció összeállításával és az adminisztratív teendők ellátásával 
kapcsolatban. 

Tevékenységek 

„Vállalkozójelöltek” felkutatása, 
Önfoglalkoztatásra való felkészítés, 
Képzések folytatása a vállalkozói ismeretek elsajátítása érdekében, 
Szakmai fórumok szervezése, 
Támogatás biztosítása az önfoglalkoztatóvá váláshoz. 

Célcsoportok 
Regisztrált álláskeresők, 
Közfoglalkoztatottak, 
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Inaktívak, 
Pályakezdő fiatalok, 

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

Felelős szervezet 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal (a képzésekért és az 
önfoglalkoztatóvá válás támogatásáért) 

Partnerek 

A paktumterület települési önkormányzatai, 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat, 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, 
Képző intézmények, 
Szakértői tanácsadást nyújtó vállalkozások (pl. könyvelők, jogászok), 
Mentorprogramba bevonható működő vállalkozások. 
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3. prioritás: A munkáltatói igényeknek megfelelő tudással rendelkező 
munkavállalók biztosítása 

3.1. intézkedés: A munkáltatói igényeknek megfelelő szakképzettség elsajátításának elősegítése 

Szükségletek 

Az országos tendenciákhoz hasonlóan a Szolnoki járás foglalkoztatási paktum 
területén is egyre komolyabb problémát jelent a munkaerőhiány. 
A szeptember elején elvégzett kérdőíves felmérés eredményei alapján a 
meghirdetett álláshelyek betöltésének legfőbb nehézségét az jelenti, hogy 
kevés a munkáltatói igényeknek megfelelő szakképzettséggel rendelkező 
munkavállaló, ehhez még hozzátársul az a tendencia, hogy arra a kevés 
alkalmas jelöltre gyakorlatilag rálicitálnak az azonos tevékenységi köröket 
végző munkáltatók. 
A foglalkoztatók által felvázolt legfőbb problémát a nyilvántartott 
álláskeresők képzettségi adatai is alátámasztják: 2017 júniusában az 
álláskeresők 48%-a legfeljebb az általános iskolát végezte el, mellettük 7% a 
gimnáziumi érettségivel rendelkezők aránya – tehát az álláskeresők többsége 
nemcsak a munkáltatói igényeknek megfelelő, de egyéb szakképzettséggel 
sem rendelkezik. 
A fennmaradó mindegy 45%-nyi álláskeresők iskolai végzettsége sem 
feltétlenül egyezik a munkáltatói elvárásokkal, ráadásul a paktumterület 
közel 1 700 működő vállalkozás többsége ezen csoportért kénytelen 
versenyezni (ha épp nem egymástól csábítják át a munkavállalókat), nem 
beszélve Szolnok munkaerő-elszívó hatásáról.  

Intézkedés leírása 

Az intézkedés növeli a célcsoport tagjainak elhelyezkedési esélyeit 
versenyképes szakképzettség megszerzését biztosító képzések nyújtásával. 
A megfelelő képzések indításához ismerni kell a munkáltatói igényeket, ezért 
ennek felmérése szükséges már a képzési jegyzék összeállítását megelőzően. 
A későbbi lemorzsolódás valószínűségének csökkentése érdekében a 
képzések megindítása előtt szintfelmérést kell végezni a potenciális 
résztvevők körében, amely során kideríthető azok tudása, készségei, és 
szükség esetén felzárkóztató vagy kompetenciafejlesztő tréningek is 
lefolytathatóak. 
Tekintettel arra, hogy az intézkedés legfőbb célcsoportja a hátrányos 
helyzetű álláskeresők köre, valószínűsíthető, hogy a lehetséges résztvevők 
számára az ingyenes képzések is jelentős anyagi ráfordítást igényelnek (pl. a 
beutazás költségeinek előteremtése miatt), fontos olyan ösztönzők 
beépítése a rendszerbe, mint például utazási támogatás, keresetpótló 
juttatás. Támogatás nemcsak pénzügyi eszközökkel, hanem olyan 
szolgáltatások biztosításával is nyújtható, mint például a gyermekfelügyelet 
vagy a hozzátartozók ápolása. 

Tevékenységek 

 Munkáltatók képzési igényeinek felmérése, 

 OKJ szerinti szakmai képzések nyújtása, 

 Szakmai alapismeretet nyújtó betanító képzések lefolytatása, 

 Keresetpótló juttatás biztosítása a képzés résztvevőinek, 

 Utazási támogatás biztosítása, 

 Gyermekfelügyelet és hozzátartozó ápolásának támogatása. 

Célcsoportok 
 Alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők, 

 25 év alatti fiatalok vagy 30 év alatti pályakezdő fiatalok 

 50 év feletti álláskeresők, 
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 GYED-ről, GYES-ről visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül 
nevelő felnőttek, 

 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, 

 Inaktív keresők, 

 Megváltozott munkaképességű személyek, 

 Közfoglalkoztatottak, 

 Roma nemzetiségű személyek, 

 Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek. 

Ütemezés 2017. 4. negyedév – 2019. 4. negyedév 

Felelős szervezet  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Partnerek 

 A paktumterület települési önkormányzatai, 

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat, 

 Képző intézmények, 

 Képzéseket folytató egyéb szervezetek, 

 Munkaerő-piaci szolgáltatók, 

 Gyermek és idősgondozással, foglalkozó kormányzati és civil 
szervezetek, 

 Egészségügyi ellátást, ápolást biztosító intézmények. 
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4. prioritás: Az álláskeresők munkához jutásának támogatása 

4.1. intézkedés: Az elhelyezkedést segítő munkaerő-piaci szolgáltatások biztosítása 

Szükségletek 

A Szolnoki járás foglalkoztatási paktum területén a munkaerő-kínálat 
folyamatosan csökken a természetes fogyásból és a népesség 
elöregedéséből kifolyólag. 
A nyilvántartott álláskeresők számának 2011 óta tartó csökkenésének 
következménye, hogy a paktumterületen is egyre több ágazatban megjelent 
a munkaerőhiány. Ennek ellenére még 2017 júniusában is több mint 1 800 
regisztrált álláskereső szerepelt a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal nyilvántartásában, akik jelentős része egy vagy több 
szempont alapján hátrányos helyzetűnek minősült. Ezen csoportok esetében 
a megfelelő munkahely megtalálása gyakran továbbra is jelentős kihívásokkal 
jár, melynek oka részben az, hogy a sikeres elhelyezkedéshez szükséges 
információk nem állnak a rendelkezésükre, vagy kételkednek saját 
tudásukban, képességeikben. Ez azt eredményezheti, hogy a meghirdetett 
állásajánlatot meg sem pályázzák, pedig a képességeik alapján alkalmasak 
lennének a munkakör betöltésére. 

Intézkedés leírása 

Az intézkedés legfőbb célja az álláskeresők és ezen belül a hátrányos 
helyzetűek álláshoz jutásának elősegítése közvetlen és közvetett eszközök 
felhasználásával. 
A közvetlen eszközökkel a célcsoport támogatható, ebbe a csoportba tartozó 
elemek például a munkaerő-piaci információnyújtás, az álláskeresési, 
valamint a munkavállalási tanácsadás, a mentorprogram. 
A közvetett eszközök is a célcsoport álláshoz jutását segítik, de a 
munkaadókon keresztül. Ezen eszközök alkalmasak lehetnek a célcsoporttal 
szembeni előítéletek mérséklésére, valamint a munkához jutás kezdeti 
időszakában kompenzálható a betanítás idejére eső kevésbé hatékony 
munkavégzésből adódó bevételkiesés. Az eszközök ezen halmazába 
tartoznak a különböző bértámogatások biztosítása a betanítási, a 
munkakipróbálási é a munkagyakorlat szerzési időszakban. 

Tevékenységek 

 Munkaerő-piaci információ nyújtása, 

 Egyéni álláskeresési és munkavállalási tanácsadás, 

 Mentori tanácsadás 

 Bér- és bérjellegű támogatások biztosítása a hátrányos helyzetű 
csoportok foglalkoztatása érdekében. 

Célcsoportok 

 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, 

 Megváltozott munkaképességű személyek, 

 Roma nemzetiséghez tartozó személyek. 

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

Felelős szervezet Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Partnerek 
 Paktum Iroda, 

 A paktumterület települési önkormányzatai, 
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 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat, 

 Nemzetiségi önkormányzatok, 

 Sérülékeny társadalmi csoportokkal foglalkozó civil szervezetek, 

 Munkaerő-piaci szolgáltatók, 

 Szociális ellátásban résztvevő intézmények. 

4.2. intézkedés: 50 év feletti álláskeresők értékteremtő munkavégzésének támogatása 

Szükségletek 

A munkanélküliségi tendenciák vizsgálata során megállapításra került, hogy a 
Szolnoki járás foglalkoztatási paktum területén az idősebb (50 év feletti) 
korosztályba tartozó álláskeresők elhelyezkedési esélyei lényegesen 
kedvezőtlenebbek más korcsoportokénál, és ez hatványozottan igaz az 
idősek csoportján belül a 60 év felettiekre. 
Emiatt szükséges a csoport munkaerő-piaci integrációjára kiemelt figyelmet 
fordítani. 

Intézkedés leírása 

Jelen intézkedés magában foglalja a 3.1 intézkedésben meghatározott 
tevékenységeket, azzal, hogy a programokba való bevontak körének 
kiválasztása során kiemelt figyelmet szükséges fordítani az 50 év feletti 
korosztályra. 
Az idősebb álláskeresők elhelyezkedési esélyeit csökkentheti, hogy bár 
rendelkezhet az adott szakma betöltéséhez szükséges szakképzettséggel, 
azonban ez a technológiai fejlődés hatására mára elavult. Az elavult tudás 
szakmai továbbképzéssel frissíthető, ezáltal is növelve a célcsoport 
elhelyezkedési esélyeit 

Tevékenységek 

 Munkavállalói készségek, kompetenciák fejlesztése a 3.1. 
intézkedésben meghatározott tevékenységeknek megfelelően, 

 Szakmai képzéseken történő részvétel biztosítása a 3.1 
intézkedésben leírtaknak megfelelően, 

 Szakmai továbbképzés biztosítása, 

 Munkaerő-piaci szolgáltatások biztosítása az 4.1. intézkedésben 
leírtaknak megfelelően. 

Célcsoportok  50 év feletti nyilvántartott álláskeresők száma 

Ütemezés 2017. 4. negyedév – 2019. 4. negyedév 

Felelős szervezet Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Partnerek 

 Paktum Iroda 

 A paktumterület települési önkormányzatai, 

 Munkaerő-piaci szolgáltatók, 

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat, 

 Szociális és képző intézmények, 

 Képzéseket, motivációs és kompetenciafejlesztő tréningeket folytató 
szervezetek, 

 Civilszervezetek, egyházak, 

 Nemzetiségi önkormányzatok. 

 

4.3. intézkedés: Fiatal álláskeresők és a pályakezdők munkatapasztalat szerzésének támogatása 

Szükségletek 

A nyilvántartott álláskeresők között a 25 éven aluliak aránya közel 16% volt 
2017 júniusában. Ezen belül a 20-24 évesek aránya (hasonlóan a 45-49 éves 
korosztályhoz) 12%. Habár más korcsoportokhoz képest jelentősebb eltérés 
nem mutatható ki, de a fiatalok esetében figyelembe kell venni, hogy jelentős 
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részük a közép- vagy a felsőfokú oktatási intézményekben folytatott 
tanulmányai miatt még meg sem jelentek a munkaerőpiacon. 
A vizsgált időszak 1 849 álláskeresőjéből 160 fő számított pályakezdőnek. 
Munkaerő-piaci szempontból a célcsoport hátrányos helyzetét legfőképp a 
szakmai gyakorlat és a munkatapasztalat hiánya indokolja (a megfelelő 
munkatapasztalat birtoklása a kérdőíves felmérés eredményei alapján a 
harmadik legfontosabb szempont a képzettség és a motiváció mellett a 
munkavállalók kiválasztása során). 

Intézkedés leírása 

Az intézkedés a fiatal álláskeresők és a pályakezdők hátrányait hivatott 
csökkenteni. Mivel a célcsoport tagjai nem rendelkeznek kellő 
munkatapasztalattal, ezért a foglalkoztatásuk esetén előfordulhat a lassabb 
munkavégzés, gyakoribb lehet a hibák elkövetése, emellett más 
munkavállalókat is leköthet a betanításuk és a segítségnyújtás. A fenti okok 
hozzájárulnak, hogy a munkáltatók a célcsoport tagjait nem szívesen 
alkalmazzák. 
Ez a hátrány gyakornoki programok folytatásával, a célcsoport 
foglalkoztatásának támogatásával mérsékelhető. Reális alternatíva a 
célcsoport önfoglalkoztatásának támogatása is, ennek részletes leírása 2.1. 
intézkedésben található meg. 

Tevékenységek 
 Gyakornoki programok megvalósítása, 

 Munkatapasztalat szerző támogatás biztosítása, 

 Bérköltség támogatás biztosítása. 

Célcsoportok 
 25 év alatti fiatalok 

 30 év alatti pályakezdő álláskeresők 

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

Felelős szervezet Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Partnerek 

 Paktum Iroda, 

 A paktumterület települési önkormányzatai, 

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat, 

 Helyi vállalkozások és egyéb foglalkoztatók, 

 Fiatalokkal foglalkozó civil szervezetek. 
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5. prioritás: A munkavállalók munkába járásának segítése 

5.1. intézkedés: Gyermekellátási intézményrendszer fejlesztése 

Szükségletek 

A kisgyermekes szülők munkába állásának legfőbb feltétele, hogy a 
munkában töltött idő alatt a gyermekük felügyeletét meg tudják oldani. 
Korábban ezt a feladatot gyakran a nagyszülők látták el, azonban napjainkban 
részben a nyugdíjkorhatár emelkedésének köszönhetően is egyre inkább 
jellemző, hogy az idősebb generáció tagjai is munkát vállalnak, így nem tudják 
vállalni a gyermekfelügyeletet. 
A gyermekellátás intézményes formáját a bölcsődék, az óvodák és a családi 
napközik jelentik, azonban a paktumterületen a települések és a 0-5 éves 
korosztály számához viszonyítva – az óvodákat leszámítva – hiányos az 
ellátás. 
A Központi Statisztikai Hivatal adatbázisa alapján családi napközik jelenleg 
egyáltalán nem működnek a paktumterületen, és bölcsőde is mindössze 
Martfű, Nagykörű, Rákóczifalva, Újszász és Zagyvarékas területén található. 
Ezek az intézmények az újszászitól eltekintve gyakorlatilag teljes 
kapacitáskihasználtsággal működnek. 
A kisgyermekes szülők mielőbbi munkába állásának igényét a munkaerő-piaci 
folyamatok is alátámasztják. A paktumterületen az ország más területeihez 
hasonlóan megjelent a munkaerőhiány, a bejelentett álláshelyek száma 
2016-ban közel 3 000 darab volt, míg 2017. 1. félévében 1 265. 

Intézkedés leírása 

Az intézkedés legfőbb célja a kisgyermekes szülők munkába állásának 
támogatása a gyermekellátás intézményrendszerének bővítése, fejlesztése 
által. 
Az első lépés a gyermekellátási intézményrendszer pontos felmérése, amely 
magában foglalja a jelenlegi intézmények állapotát, beleértve az 
infrastruktúra és az eszközök minőségét is, a rendelkezésre álló férőhelyeket, 
és a meglévő vagy szükséges humánerőforrás igényt. Fel kell mérni az 
intézmények iránti lakossági igényeket, amely magában foglalja azt, hogy 
érdemes-e bővíteni a meglévő intézményi kapacitásokat, valamint, hogy 
mely településeken szükséges még bölcsőde vagy családi napközi alapítása. 
Bővítés és új intézmény alapítása esetén a keletkező humánerőforrás igény 
biztosításához a paktumprojekt keretein belül képzési és foglalkoztatási 
támogatások nyújthatóak. 
A 2014-2020-as időszakban több pályázati felhívás is tartalmaz az 
intézkedéshez kapcsolódó támogatható tevékenységeket. Amennyiben a 
felelősök közvetlenül pályázhatnak, ajánlott élniük a lehetőségekkel, 
amennyiben nem, a Paktum Iroda feladata a partnerek tájékoztatása a 
lehetőségekről, valamint szükség esetén segítség nyújtása a pályázati 
dokumentáció összeállításával és az adminisztratív teendők ellátásával 
kapcsolatban 

Tevékenységek 

 A gyermekellátási intézményrendszer felmérése, szükséges 
beavatkozások azonosítása, 

 Bölcsődékre, családi napközikre vonatkozó igényfelmérés, szükség 
esetén a meglévő intézmények bővítésének, új intézmények 
létrehozásának előkészítése, 

 A tervezett beavatkozások végrehajtása, a szükséges 
humánerőforrás toborzása, 
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 Munkaerőhiány esetén a megfelelő szakmai képzések lebonyolítása. 

Célcsoportok 

 Kisgyermekes munkavállalók, 

 A gyermekelhelyezés nehézsége miatt otthonmaradó kisgyermekes 
szülők, 

 Gyermekvállalás előtt álló munkavállalók, 

 0-6 éves gyermekek, 

 Nyilvántartott álláskeresők. 

Ütemezés 2017. 3. negyedév – 2019. 4. negyedév 

Felelős szervezet 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal (szakmai képzések és 
kompetenciafejlesztő tréningek lebonyolítása esetén) 
Paktum Iroda (egyéb tevékenységek esetén) 

Partnerek 

 A paktumterület települési önkormányzatai, 

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat, 

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, 

 A paktumterület működő gyermekellátási intézményei, 

 Képzéssel, humánerőforrás fejlesztéssel foglalkozó intézmények, 

 A paktumterület munkáltatói. 
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6. prioritás: Partnerségi kapcsolatok kialakítása és fenntartása 

6.1. intézkedés: Hosszú távú együttműködés kialakítása a munkaerő-piaci szereplők között 

Szükségletek 

A Martfű Város Önkormányzata és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal a TOP -5.1.2-15 kódszámú pályázati felhívásra támogatási 
kérelmet nyújtott be „Szolnoki járás foglalkoztatási paktum” címmel, melyet 
a Közreműködő Szervezet TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00002 azonosító számon 
regisztrált, majd az Irányító Hatóság a 2017. március 14-én kelt döntése 
értelmében támogatásban részesített. A projekt céljai a pályázati 
dokumentáció mellékletét képező Megvalósíthatósági Tanulmányban leírtak 
értelmében a következők: 

 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 
elsősorban a hiányszakmákhoz szükséges humánerőforrást 
biztosítsák, 

 a foglalkoztatás minősége javuljon a járáson belül, 

 csökkentsék az egyenlőtlenséget anyagi, társadalmi, szociális és 
földrajzi elhelyezkedés tekintetében is. 

A projekt céljainak teljesítése a munkaerőpiacon jelen lévő szereplők (pl. 
foglalkoztatók, munkavállalók, képző intézmények stb.) együttműködése 
nélkül nem lehetséges. Minden szereplő eltérő nézőpontból látja a 
folyamatokat, így a felmerülő problémákra a lehető legjobb megoldási 
javaslatot lehet elkészíteni. 

Intézkedés leírása 

Az intézkedés rövidtávon a TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00002 eredményes 
végrehajtását szolgálja, hosszú távú cél a kialakult szoros partnerségi 
kapcsolatok fenntartása a projektmegvalósítást követő időszakban is. 
Az intézkedés keretein belül a legfontosabb tevékenység a folyamatos 
kapcsolattartás. Ennek egyik intézményesített formája a Foglalkoztatási 
Fórumok tartása, a működési szabályzatoknak megfelelően legalább évente 
2 alkalommal. Ezeken a fórumokon megismerhetőek a munkáltatók 
problémái, és felmerülhetnek olyan javaslatok, melyek elősegítik ezek 
megoldását. A rendszeres formális és nem formális kapcsolattartás erősíti a 
felek között a bizalmat, amely hozzáárul a munkaerőpiac keresleti és kínálati 
oldalának egyensúlyi irányba való eltolódásához. 
Érdemes rendszeres felméréseket készíteni a munkaerő-piaci szereplők 
igényeiről, a foglalkoztatási paktumszervezet működésével kapcsolatos 
elégedettségről, az esetleges hiányosságokról és a megoldási javaslatokról. 
Ehhez kapcsolódóan javasolt a paktum honlapján egy javaslatokat és 
észrevételeket összegyűjtő kommunikációs felületet kialakítani. 

Tevékenységek 

 Együttműködési Megállapodás kötése a Szolnoki járás foglalkoztatási 
paktum területén megtalálható munkaerő-piaci szereplőkkel, 

 Folyamatos kapcsolattartás, 

 Igényfelmérések készítése, 

 Közös fórumok, rendezvények szervezése, 

 Internetes felület létrehozása a partnerek közötti kommunikáció 
biztosítása céljából. 
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Célcsoportok 
 A Szolnoki járás foglalkoztatási paktum Együttműködési 

Megállapodását aláíró szervezetek 

 Egyéb, a megállapodást alá nem író munkaerő-piaci szereplők 

Ütemezés 2017. 1. negyedév – 2020. 1. negyedév 

Felelős szervezet Martfű Város Önkormányzata 

Partnerek 

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, 

 A Mezőtúri járás települési önkormányzatai, 

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat, 

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, 

 A járás képző intézményei, 

 Civil szervezetek, 

 Egyházak, 

 Foglalkoztatók, 

 Munkavállalók, 

 Regisztrált álláskeresők, 

 Közfoglalkoztatottak, 

 Inaktívak. 

 

6.2. intézkedés: A megyei és a helyi paktum közötti tevékenységek összehangolása 

Szükségletek 

Magyarország Kormánya a 2014 augusztusában elfogadott „Magyarország 
Partnerségi Megállapodása a 2014–2020-as fejlesztési időszakra” című 
dokumentumban célkitűzésként határozta meg az emberi erőforrás 
fejlesztést, a foglalkoztatás ösztönzését és a társadalmi együttműködések 
támogatását. A célkitűzések teljesítése érdekében a Terület és 
Településfejlesztési Operatív Program keretében 3 pályázati konstrukció is 
támogatja a foglalkoztatási együttműködések kialakítását, ezek a következők: 

 TOP-5.1.1 – megyei szintű foglalkoztatási együttműködések, 

 TOP-5.1.2 – helyi foglalkoztatási együttműködések, 

 TOP-6.8.2. – helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú 
város területén és várostérségében. 

A 3 pályázati felhívás által támogatott projektek összesen 11 
paktumszervezet megalakulását teszik lehetővé Jász-Nagykun-Szolnok 
megye területén (egy megyei paktum, egy Szolnok városára vonatkozó 
paktum, valamint 9 db járási paktum). 
A paktumok által megvalósításra kerülő tevékenységek szorosan 
kapcsolódnak egymáshoz, ennek legfőbb okai: 

 A megyei paktum Jász-Nagykun-Szolnok megye teljes területét 
lefedi, Szolnok Megyei Jogú Város kivételével, tehát a megye jelentős 
részén két paktumprojekt fut párhuzamosan, gyakorlatilag azonos 
célcsoporttal. 

 A munkaerő vándorlását nem lehet a paktumterületek határainál 
megállítani. Gyakori, hogy a munkavállalók lakó- és munkahelye a 
szomszédos vagy akár egy távolabbi járásban található. Ebből a 
szempontból különösen fontos Szolnok, amely a megye egyik 
gazdasági-foglalkoztatási központjának tekinthető. A 
paktumterületek közötti munkaerő vándorlás problémáját az egyes 
paktumszervezeteknek közösen kell kezelniük. 
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A fentiekből is következik, hogy az egyes paktumok erős kölcsönhatást 
gyakorolnak egymásra, az esetlegesen eltérő stratégiai célok akár egymás 
hatásainak gyengítését is előidézhetik. Emiatt fontos, hogy meglegyen a 
szereplők céljai közötti szinergia, valamint a megvalósítás során is folyamatos 
legyen a kapcsolattartás. 

Intézkedés leírása 

Az intézkedés végrehajtása gyakorlatilag már kezdetét vette, hiszen a 
Foglalkoztatási Stratégia célrendszerének meghatározása során 
meghatározó szempont volt a Megyei Stratégiához való illeszkedés, melyet a 
dokumentum 5.7. fejezete bizonyít. 
A Foglalkoztatási Stratégiák megvalósítás során fontos a megyei és járási 
paktumszervezetek között a folyamatos kapcsolattartás és a 
tapasztalatcsere. Az esetleges párhuzamosságok, konfliktusok elkerülése 
érdekében érdemes körül határolni azokat a területeket, amelyek inkább a 
megyei vagy a helyi paktumokban jelennek meg markánsabban, emellett az 
elvégzendő feladatok is megoszthatóak egymás között. 
A megyei és helyi paktumszervezetek részvételével rendszeres szakmai 
egyeztetéseket, fórumokat szükséges tartani, ahol a szereplők megoszthatják 
egymással a működési tapasztalataikat, a kialakított jó gyakorlataikat. 
A hatékony kommunikáció érdekében javasolt állandó kapcsolattartó 
személy kijelölése valamennyi paktum esetében. 

Tevékenységek 

 Az országos és megyei szakpolitikai célok, intézkedések vizsgálata, 

 A Járási Stratégia és Akcióterv készítése során megállapított célok, 
intézkedések illeszkedésének biztosítása a megyei és országos 
stratégiákhoz, 

 A megyei és a járási paktum kapacitásainak és szolgáltatásának 
összehangolása, 

 Rendszeres szakmai egyeztetések tartása az egyes területi szintek 
képviselői között, 

 Kapcsolattartók kijelölése, folyamatos kapcsolattartás biztosítása, 

 A stratégia megvalósítása során szerzett tapasztalatok, jó 
gyakorlatok megosztása, 

 Monitoring rendszer működtetése, 

 Indokolt esetben az intézkedések vagy a kapcsolódó tevékenységek 
módosításának kezdeményezése, végrehajtása. 

Célcsoportok  A megyei és helyi paktumszervezetek 

Ütemezés 2017. 2. negyedév – 2020. 1. negyedév 

Felelős szervezet Paktum Iroda 

Partnerek 
 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat, 

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, 

 Jász-Nagykun-Szolnok Megye megyei és helyi paktumszervezetei. 
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4 Az Akcióterv nyomon követése 

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. 
 

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

 

Forrás: Működési és Monitoring kézikönyv 

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. 

A tevékenység részletes leírását és a kapcsolódó feladatokat a Működési és Monitoring kézikönyv 5. 
fejezete részletezi. 

4.2 Azonosított indikátorok 
A jól működő monitoring és értékelési rendszerhez megfelelő, objektív indikátorokat szükséges 
meghatározni. A számszerűsíthető indikátorok alkalmasak arra, hogy a kiinduló helyzetet felmérjük, és 
pontos kimeneti eredményeket rögzíthessünk. 

Az akcióterv intézkedéseihez kapcsolódó indikátorokat az alábbi táblázat tartalmazza: 
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1. táblázat: Az akcióterv intézkedéseihez kapcsolódó indikátorok listája 
 

 

Intézkedés Indikátor 
Indikátor 
típusa 

Mértékegység Mérés forrása 
Mérés 
gyakorisága 

A TOP-5.1.2-
15 pályázati 
felhíváshoz 
kapcsolódó 
kötelező 
indikátorok 

A foglalkoztatási paktumok 
keretében álláshoz jutók 
száma 

eredmény fő 

Foglalkoztatási 
megállapodás 
dokumentációja 
Munkaszerződés, 
önfoglalkoztatást igazoló 
okmányok 

évente 

A foglalkoztatási paktumok 
keretében álláshoz jutók 
közül a támogatás után hat 
hónappal állással 
rendelkezők száma 

eredmény fő 

Foglalkoztatási 
megállapodás 
dokumentációja 
Munkaszerződés, 
önfoglalkoztatást igazoló 
okmányok 

évente 

A foglalkoztatási paktumok 
keretében munkaerő-piaci 
programokban résztvevők 
száma 

output fő Indikátorlap évente 
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5 Munkaprogram 
Jelen fejezetben a Foglalkoztatási Akciótervben meghatározott azon intézkedések vagy az 
intézkedésekhez kapcsolódó tevékenységek kerülnek bemutatásra, melyek finanszírozását a TOP-5.1.2-
15-JN1-2016-00002 azonosító számú projekt biztosítja, így azok megvalósítása kötelező, a kapcsolódó 
indikátorok célértékeinek teljesítését a TOP IH és a Közreműködő szervezet ellenőrizheti, és az 
értékeknek a tervezettől történő elmaradása esetén 272/2014. (XI. 5.) 88. §-ban meghatározott 
szankciókat alkalmazhatnak. 

5.1 A TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00002 azonosító számú projekt keretében 
végrehajtandó tevékenységek bemutatása 

5.1.1 Tevékenység mátrix 

A TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00002 azonosító számú projekt megvalósításáért a Martfű Város 
Önkormányzata és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatala alkotta konzorcium a felelős. A 
partnerek közötti feladatmegosztást az alábbi táblázat tartalmazza: 

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 
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TEVÉKENYSÉGEK 
Martfű Város 
Önkormányzata 

Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei 
Kormányhivatal 

Kötelező nyilvánosság biztosítása   

Projektmenedzsment feladatok ellátása   

Forrás: Megvalósíthatósági tanulmány alapján saját szerkesztés 

5.1.2 A megvalósítás indikátor vállalásai 

A Szolnoki járás foglalkoztatási paktum kötelező indikátorvállalásait a Támogatási Szerződés 5. 
melléklete tartalmazza. 

5.1.3 A Martfű Város Önkormányzata által végrehajtásra kerülő tevékenységek bemutatása 

5.1.3.1  Megvalósíthatóság tanulmány (MT) elkészítése 

Részletes leírás 

A TOP-5.1.2-15 kódszámú, „Helyi foglalkoztatási együttműködések” című 
pályázati felhívás önállóan támogatható, kötelezően megvalósítandó 
tevékenységként tünteti fel a Megvalósíthatósági tanulmány elkészítését 
a Felhívás mellékleteként közzétett mintának megfelelően. 

Felelős Martfű Város Önkormányzata 

Bevonandó partnerek 
 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, 

 a Szolnoki járás települési önkormányzatai 

Ütemezés 2016. 3. negyedév 

 
5.1.3.2  Foglalkoztatási paktum létrehozása, valamint foglalkoztatási helyzetelemzés elkészítése 

Részletes leírás 

A foglalkoztatási paktum létrehozásának első lépése a munkaerőpiac 
meghatározó szereplőinek felkutatása és bevonása az Együttműködési 
Megállapodásba a paktum sztenderdek előírásait figyelembe véve. 
Azon szervezeteket célszerű felkérni az együttműködésben való 
részvételre, amelyek a felkészültségük, szakmai tekintélyük és a 
gazdasági-társadalmi szerepük alapján megfelelnek az alábbi 
feltételeknek: 

 képesek a partnerek megszólítására, 

 képesek a mozgósításra, 

 meghatározó jelentőséggel bírnak a munkaerőpiac egy-egy 
szegmensében. 

A potenciális tagok az együttműködési hajlandóságukat 
szándéknyilatkozat aláírásával fejezik ki. Ezt követően kerül aláírása az 
Együttműködési Megállapodás, amely bizonyítja a tagok 
elkötelezettségét, hogy aktívan részt vesznek a paktum célkitűzéseinek 
megavalósításában. 
Ezzel párhuzamosan készült a Szolnoki járás foglalkoztatási paktum 
területének releváns gazdasági ágazatait, munkaerő-piaci jellemzőit, a 
foglakoztatás nehézségeit és a kitörési pontokat bemutató Foglalkoztatási 
Helyzetelemzés. 

Felelős Martfű Város Önkormányzata 

Bevonandó partnerek 

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

 Paktum Iroda 

 Projektmenedzsment szervezet 

 Potenciális paktumtagok 
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 Külső szakértők 

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

 
5.1.3.3  Részletes Foglalkoztatási Stratégia és Akcióterv kidolgozása 

Részletes leírás 

A Szolnoki járás foglalkoztatási paktum területére vonatkozó 
Foglalkoztatási Stratégia a munkaerőpiac fejlesztésének közép- és hosszú 
távú céljait meghatározó dokumentum, amely a Foglalkoztatási 
Helyzetelemzés következtetésein alapul, a széleskörű partnerség és a 
nyilvánosság bevonásának biztosításával. 
A Stratégiának támogatnia szükséges az európai uniós és az országos 
foglalkoztatáspolitikai célok teljesülését, valamint biztosítani kell a Jász-
Nagykun-Szolnok megye Gazdasági- és Foglalkoztatás Fejlesztési 
Stratégiájával való koherenciát.  
A Foglalkoztatási Akcióterv a Foglalkoztatási Stratégiában meghatározott 
célok teljesítése érdekében meghatározott intézkedéseket tartalmazza, 
amelyek a munkaerőpiac fenntartható, kiegyensúlyozott működését is 
biztosítják. 

Felelős Martfű Város Önkormányzata 

Bevonandó partnerek 

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

 Foglalkoztatási Fórum 

 Irányító Csoport 

 Paktum Iroda 

 Projektmenedzsment 

 Külső szakértők 

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

 
5.1.3.4  Munkaprogram és projekttervek kidolgozása 

Részletes leírás 

A munkaprogram azon végrehajtandó feladatok, tevékenységek leírását 
tartalmazza, melyek a paktumprojekt eredményes végrehajtásához 
szükségese. A valamennyi tevékenység leírása tartalmazza a megvalósítás 
ütemtervét, a kijelölt felelősöket és a bevonandó partnerek körét. 
A projekttervek olyan beavatkozásokat tartalmaznak, melyek a Szolnoki 
járás foglalkoztatási paktum területének versenyképességének erősítését 
és a foglalkoztatás bővítését szolgálják. A projekttervek vonatkozhatnak 
egy-egy ágazatra, célcsoportra, kapcsolódhat tervezett vagy megvalósítás 
alatt álló fejlesztésekhez. 
A projekttervek célja, hogy egyes, a helyzetelemzés és az igényfelmérés 
során azonosított, a foglalkoztatás növelése szempontjából releváns 
ágazatok, kitörési pontok, célcsoportok, munkaadói körök alapján eseti, 
konkrét beavatkozásokat (projekteket) alapozzon meg – a helyi 
adottságokra és erőforrásokra építve, a helyi kihívások és problémák 
kezelése céljából. Ennek megfelelően a projektterv egy leegyszerűsített 
Megvalósíthatósági Tanulmányként is értelmezhető, mely a tervezett 
beavatkozások legalapvetőbb információit tartalmazza. 

Felelős Martfű Város Önkormányzata 

Bevonandó partnerek 
 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

 Foglalkoztatási Fórum 

 Irányító Csoport 
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 Paktum Iroda 

 Projektmenedzsment 

 Külső szakértők 
Ütemezés 2017. 2. negyedév – 2017. 3. negyedév 

 
5.1.3.5  Munkaerő-piaci igényfelmérések készítése 

Részletes leírás 

A foglalkoztatási paktum egyik legfőbb célkitűzése, hogy a járásban 
felmerülő munkaerőigényekre reagálni tudjon, vagyis képes legyen 
biztosítani a szükséges humánerőforrást az azonosított hiányszakmákban, 
ezáltal pedig a munkaerőpiac keresleti és kínálati oldala elmozduljon az 
egyensúlyi állapot felé. Ez a cél csak úgy teljesíthető, ha a munkaerő-piaci 
szereplők igényei, preferenciái és elvárásai ismertek. Ezen ismeretek 
megszerzésének eszköze az igényfelmérés, amelynek legfőbb elemei a 
kérdőíves felmérés, valamint a munkaerő-piaci szereplők véleményének, 
javaslatainak felmérése a partnerségi rendezvények keretein belül 

Felelős Martfű Város Önkormányzata 

Bevonandó partnerek 

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

 Foglalkoztatási Fórum 

 Irányító Csoport 

 Paktum Iroda 

 Külső szakértők 

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

 
5.1.3.6  Foglalkoztatási együttműködés, Irányító Csoport, menedzsment szervezet és Paktum Iroda 
felállítása és működtetése (munkaterv, ügyrend és részletes költségvetés kidolgozása) 

Részletes leírás 

Az eredményes együttműködés feltétele az előre meghatározott 
szervezeti keretek kialakítása. Ennek részét képezi a paktumszervezet 
legfőbb szervezeti egységeinek meghatározása, valamint az ezen 
szervezeti egységek feladatait, működési feltételeit tartalmazó 
szabályzatok (Ügyrend, Működési és Monitoring Kézikönyv, Irányító 
Csoport munkaterve, a paktum menedzsment szervezet munka- és 
költségterve) kidolgozása. 

Felelős Martfű Város Önkormányzata 

Bevonandó partnerek 
 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

 Paktum Iroda 

 Projektmenedzsment 

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

 
5.1.3.7  Partnerség-építés 

Részletes leírás 

Mind az előkészítés, mind a megvalósítás szakaszában kiemelt figyelmet 
kell fordítani a paktum lehetséges tagjainak részletes tájékoztatására 
partnerségi rendezvények keretében, amelyek lehetőséget nyújtanak a 
meglévő kapcsolatok megerősítésére és újak kialakítására. Mindennek 
keretét a létrehozandó Foglalkoztatási Fórum adja. 
A partnerség építés három szinten is érvényesülhet: 

 Járási szint: a paktumterület munkaerő-piaci szereplői közötti 
együttműködés szintje, 
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 Helyi és megyei paktumok közötti együttműködés szintje, 

 Formális és nem formális együttműködés országos szinten. 

Felelős Irányító Csoport 

Bevonandó partnerek 
 Foglalkoztatási Fórum 

 Paktum Iroda 

 Projektmenedzsment 

Ütemezés A megvalósítás ideje alatt folyamatosan 

 
5.1.3.8  Együttműködési Megállapodás aláírása 

Részletes leírás 

Az Együttműködési Megállapodás egy olyan dokumentum, melynek 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. 
Az Együttműködési Megállapodás tartalmazza a paktum szervezeti 
felépítését, a hatásköröket, a csatlakozás és a kilépés módját, valamint a 
paktum tagjainak listáját. 

Felelős  Martfű Város Önkormányzata, 

Bevonandó partnerek 

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

 Potenciális Paktum tagok 

 Paktum Iroda 

 Projektmenedzsment 

 Külső szakértők 
Ütemezés 2017. 3. negyedév 

 
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 

 
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  
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 Foglalkoztatási Fórum 

Ütemezés 2017. 4. negyedévtől folyamatosan 

 
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 

 
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 

 
5.1.3.13 Figyelemfelkeltés 

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 
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 Foglalkoztatási Fórum 

Ütemezés Folyamatos 

 
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 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 

 
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 

 
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 
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című útmutatóban 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 

 
5.1.3.17 Projektmenedzsment 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 

 

5.1.4 A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal által végrehajtandó tevékenységek 
bemutatása 

5.1.4.1 A célcsoportot érintő, képzéshez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó tevékenységek 

Részletes leírás 

A TOP-5.1.2-15 pályázati felhívásban a támogatható tevékenységek között 
több, a célcsoport (álláskeresők, inaktívak, közfoglalkoztatottak) képzését 
és foglalkoztatását biztosító tevékenység is megtalálható, melyek az 
alábbiak: 

 Képzéshez kapcsolódó támogatható tevékenységek: 
o képzési költség támogatása (egyéni és csoportos egyaránt), 
o a képzéshez kapcsolódó (helyi/helyközi) utazás, szállás és 

étkezés támogatása, 
o a képzés idejére szóló keresetpótló juttatás biztosítása, 
o a képzés alatt igénybe vett gyermekfelügyelet vagy más 

hozzátartozó ápolásának/gondozásának támogatása. 

 Foglalkoztatáshoz kapacsolódó támogatások: 
o bértámogatás nyújtása, 
o elhelyezkedést segítő bérköltség támogatás nyújtása 
o munkatapasztalat-szerzést elősegítő bérköltség-támogatás 

nyújtása, 
o a munkába járáshoz, munkatapasztalat-szerzéshez 

kapcsolódó utazás támogatása, 
o mobilitás támogatása (lakásbérleti hozzájárulás és a heti 

ingázás kezdeti nehézségeit megkönnyítő, ideiglenes 
támogatás), 
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o önfoglalkoztatóvá válás támogatása (maximum 6 havi, a 
minimálbér összegével megegyező mértékű támogatás), 

o a foglalkozás-egészségügyi és képzési alkalmassági 
vizsgálatok és költségeinek megtérítése 

A célcsoport tovább foglalkoztatását a bértámogatást igénybe vevő 
munkáltatónak biztosítani szükséges legalább a támogatott 
foglalkoztatást követő időszak felével megegyező ideig. A támogatás 
hatására álláshoz jutók esetében a program lezárását követő 180. napon 
monitorozni szükséges, hogy az adott napon az ügyfél foglalkoztatásban 
van-e. 

Felelős Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Bevonandó partnerek 

 Paktum Iroda 

 Irányító Csoport 

 Munkaerő-piaci szolgáltatók 

 Munkaadók 

 Munkavállalók 

Ütemezés 2017. 4. negyedévtől folyamatosan 

 
5.1.4.2  A célcsoportot érintő egyéb munkaerő-piaci tevékenységek 

Részletes leírás 

A TOP-5.1.2-15 pályázati felhívásban a támogatható tevékenységek között 
az alábbi, célcsoportot (álláskeresők inaktívak, közfoglalkoztatottak) 
érintő egyéb munkaerő-piaci tevékenységek találhatóak: 

 munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása a hatályos 
jogszabályokkal összhangban, 

 a célcsoport toborzása, a projektbe bevont személyek 
kiválasztása; álláskeresők humánfejlesztése a képzéseken és a 
foglalkoztatásban való sikeres részvétel érdekében, 

 munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása a projekt célcsoportja 
részére, 

 munkavállalókkal, munkahelyi beilleszkedésükkel kapcsolatos 
tanácsadások. 

A munkaerő-piaci szolgáltatások jogi kereteit a munkaerő-piaci 
szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható 
támogatásokról szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet tartalmazza. 

Felelős Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Bevonandó partnerek 

 Irányító Csoport 

 Paktum Iroda 

 Munkaerő-piaci szolgáltatók 

 Munkaadók 

 Munkavállalók 

Ütemezés 2018. 1. negyedévtől folyamatosan 

 
5.1.4.3  Paktum képzéseken való részvétel 

Részletes leírás 
A képzés megszervezésére 3 alkalommal kerül sor, melynek fő céljai az 
alábbiak: 
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 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 szakemberekkel. 

Felelős Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Ütemezés 2019. 4. negyedév 

 

5.2 A megvalósítás indikátor vállalásai 

„A Szolnoki járás foglalkoztatási paktum” című projekt tevékenységeinek ütemezésének igazodnia kell a 
2017. április 17-én hatályba lépett Támogatási Szerződés 3. sz. mellékletében meghatározott 
mérföldkövek ütemtervéhez. 
Az alábbi táblázat a TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00002 azonosító számú projekt végrehajtási időszakában 
megvalósításra kerülő tevékenységeit mutatja be negyedéves bontásban. 
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3. táblázat: „A Szolnoki járás foglalkoztatási paktum” projekt negyedéves ütemezése 

Tevékenységek 
2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 

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 

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              
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Tevékenységek 
2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 

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              
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6 A megvalósítás intézményi kerete 

A Foglalkoztatási Akcióterv végrehajtásának intézményi kereteit a TOP-5.1.2-15JN1-2016-00002 
azonosító számú, „Szolnoki járás foglalkoztatási paktum” című projekt keretében felállításra kerülő 
paktumszervezet biztosítja. A szervezet négy szervezeti egységből áll, ezek az alábbiak: 

• Foglalkoztatási Fórum; 
• Irányító Csoport; 
• Paktum Iroda; 
• Projektmenedzsment. 

Az egyes szervezeti egységek feladatait az „A paktum Irányító Csoport és Foglalkoztatási Fórum 
működési szabályzata (ügyrend)” című dokumentum szabályozza. 

6.1 A szükséges humánerőforrás bemutatása 

A Szolnoki járás foglalkoztatási paktum projekt keretében megvalósításra kerülő tevékenységek 
eredményes végrehajtásához szükséges humánerőforrás szükséglet két fő kategóriába sorolható: 

1. Szakmai megvalósítók: a kötelezően megvalósítandó és a választható, kiegészítendő 
tevékenységek szakmai elvárásoknak és céloknak megfelelő végrehajtásáért felelős személyek 

2. A projektmenedzsmentben résztvevő személyek: a paktumprojekt szabályos, az előírásoknak 
megfelelő megvalósításáért felelős személyek 
 

4. táblázat: A Szolnoki járás foglalkoztatási paktum projekt humánerőforrás igénye 

 
Martfű Város Önkormányzata 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal 

Szakmai megvalósítók 
 projekt koordinátor 

 szakmai munkatárs 

 A képzési és 
bértámogatás 
biztosításához szükséges 
szakmai megvalósítók 

 szakmai megvalósítás 
feladataiban részt vevő 
projekt munkatársak 

Projektmenedzsment 
 projektmenedzser 

 pénzügyi vezető 
 

Forrás: Saját szerkesztés 

 


