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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 9000 
nyilvántartott álláskeresőt takar (2017. júniusában). 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 
találja 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, tartós munkanélküliek 
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 2. 
tervezett befejezése: 2020. január 2. 

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 paktum 
menedzsment szervezetének éves munka- és költségtervének elkészítését, amely a következő további 
fejezetekből épül fel: 

 A paktumszervezet felépítése 

 A Paktumiroda fő feladatai és azok ütemezése 

 A projektmenedzsment fő feladatai és azok ütemezése 

 A paktum menedzsmentszervezet költségterve 

A dokumentumot a TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00002 azonosító számú projekt megvalósítási időszaka alatt 
minden év decemberében szükséges felülvizsgálni a Paktumiroda és a projekt menedzsmentszervezet 
közreműködésével, majd intézkedni szükséges azok ütemezett végrehajtásáról. A köztes időszakban 
indokolt esetben lehetséges a munka- és költségtervtől való eltérés, azonban az éves felülvizsgálat során 
rövid indoklásban szükséges az eltérések okait részletezni. 
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2 A paktumszervezet felépítése 

A Szolnoki járás foglalkoztatási paktum azzal a céllal jött létre, hogy  

 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. 

Ezen célok elérése érdekében a paktumszervezet különböző szervezeti egységeinek közös munkája 
szükséges az egyes szabályozó dokumentumokban meghatározott feladatkörök figyelembe vételével. A 
paktum szervezeti kereteit az alábbi ábra szemlélteti: 

1. ábra: A Szolnoki járás Foglalkoztatási Paktum megvalósításának szervezeti keretei 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

A menedzsmentfeladatok ellátásának felelősei a Paktumiroda és a projektmenedzsment, megosztása a 
két szervezet között a következő: 

 A Szolnoki járás foglalkoztatási paktum működéhez, a partnerség kialakításához és 
fenntartásához kapcsolódó feladatok ellátása a Paktumiroda feladata, 

 A paktumprojekt hatékony, szabályszerű végrehajtása és nyomon követése a 
projektmenedzsment szervezet felelőssége. 

Jelen dokumentum ezen két szervezet feladatait és az ezek végrehajtásának költségeit részletezi. 
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3 A Paktumiroda fő feladatai és azok ütemezése 

A paktumszervezet napi szintű adminisztratív és szervezési feladatainak ellátása a Martfű Város 
Önkormányzata által létrehozott Paktumiroda feladata, amely egy projekt koordinátorból és egy 
szakmai munkatársból áll. Az iroda főbb feladatai az Együttműködési megállapodás alapján a 
következők: 

 Információgyűjtés és szolgáltatás a következőkről: 

o a járás gazdasági és foglalkoztatási helyzete, 

o a paktum keretein belül elérhető támogatások, szolgáltatások, 

 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, 

 Folyamatos kapcsolattartás a paktumterületen található települési és kisebbségi 
önkormányzatokkal, képző intézményekkel, nonprofit szervezetekkel és vállalkozókkal, 

 Gondoskodás a paktum hivatalos honlapjának naprakészen tartásáról, 

 A vállalkozások felmerülő problémáinak, igényeinek esetén azok 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 fent felsorolt feladatok ellátása a paktumprojekt megvalósítási időszaka során (2017. január 2. és 
2020. január 2. között) folyamatos. 

4 A Projektmenedzsment fő feladatai és azok ütemezése 

A szervezet 1 fő projektmenedzserből, 1 fő pénzügyi vezetőből és 2 fő szakmai munkatársból áll. 

A projektmenedzsmenti feladatok a Megvalósíthatósági Tanulmány 3.2. pontjában leírtak szerint valósul 
meg. 

5 A paktum menedzsmentszervezet költségterve 

A paktummenedzsment feladatainak ellátásának költségeit a 2017. április 11-én megkötött Támogatási 
Szerződés elszámolható költségei között felmerült alábbi tételek fedezik: 

 Projektelőkészítés költségei: 

o Térségi foglalkoztatási helyzetfeltárás, SWOT és helyzetelemzés elkészítése 

o Jövőkép, célrendszer és fejlesztési prioritások elkészítése 

o Térségi Foglalkoztatási Stratégia, horizontális szempontok érvényesítését bemutató 
dokumentum elkészítése 

o A Stratégiához kapcsolódó Akciótervben foglalt 3 éves terv készítése 

o A partnerek által aláírandó paktum-megállapodás elkészítése 
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o A Foglalkoztatási Stratégiához illeszkedő operatív projekttervek elkészítése 

o A paktum Irányító Csoport és a Foglalkoztatási Fórum működési szabályzatának 
elkészítése 

o Az Irányító Csoport mindenkori éves munkatervének elkészítése 

o A paktum menedzsment szervezetének mindenkori éves munka- és költségtervének 
elkészítése 

o Partnerségi rendezvények megtartása 

 Beruházáshoz kapcsolódó költségek 

o Eszközbeszerzés 

 Projektmenedzsment költségei 

o Projektmenedzsmenthez igénybe vett szakértői szolgáltatás díja 

 Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei 

o Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak bérköltsége 

o Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak bérhez kapcsolódó 
járulékköltségek 

 Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei 

o Jó gyakorlat feltárása és megosztása 

o SEO és PPC tanácsadás 

o Szakmai kerekasztal 

o Hálózatosodás – konferencia 

 Kommunikációval, nyilvánossággal kapcsolatos költségek 

o Kötelező nyilvánosság költségei 
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Záradék: 
 
A paktum menedzsment szervezet éves munka- és költségtervét a …………………… számú Irányító Csoport 
határozatával hagyta jóvá a Szolnoki Járás Foglalkoztatási Paktum. 
 
A paktum menedzsment szervezet éves munka- és költségtervét a …………………… számú paktum 
határozatával hagyta jóvá a Szolnoki Járás Foglalkoztatási Paktum. 
 
Martfű, 2019. március 13. 
 
 
 

 Dr. Papp Antal 
polgármester 
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