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SZAKMAI BESZÁMOLÓ  

A PAKTUM SZERVEZET 2017. ÉVES TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

 

2017. február 23. napján Támogatási Szerződés jött létre Karcag Városi Önkormányzat, mint 

Konzorciumvezető és a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív 

Programok Irányító Hatósága, mint támogató képviseletében eljáró Magyar Államkincstár 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága között, a TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00005 

kódszámú, „Helyi foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Karcagi járásban” című 

projekt megvalósítására. 

 

A projekt megvalósítására létrejött konzorcium tagjai: 

 

Konzorciumvezető: Karcag Városi Önkormányzat 

Konzorciumi tag: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

 

A projekt célja járási foglalkoztatási együttműködés – paktum – képzési és foglalkoztatási 

programjainak támogatása, tevékenységi körének, eredményességének, hatékonyságának 

növelése, továbbá a foglalkoztatás helyi szintű akciótervek megvalósításával való bővítése, az 

álláskeresők munkához juttatása a Karcagi járás teljes területén. 

 

A Paktumiroda 2017. április 20. napján megkezdte működését az 5300 Karcag, Városudvar 2. 

szám alatt található irodában. A Paktumiroda működtetését 1 fő partnerségi koordinátor végzi 

Nagy-Kabai Patrícia személyében. A Paktumiroda főként a partneri kapcsolattartás, 

vállalkozói kapcsolattartás feladatait végzi, információkat gyűjt, továbbít, elvégzi a paktum 

portál folyamatos aktualizálását, tájékoztatást ad a potenciális munkavállalók és vállalkozások 

számára a támogatási lehetőségekről, közvetíti a feltárt problémákat a releváns szakmai 

szervezetek felé. 
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A konzorciumi tagokon kívül összesen 17 szervezet jelezte szándéknyilatkozat formájában 

2017. április 30. napjáig, hogy a létrejövő Helyi Foglalkoztatási Paktumban részt kíván venni.  

 

A projekt megvalósítása 2017. április 30. napján első mérföldkövéhez ért. Az első 

mérföldkőben vállalt feladatok teljesítése, azaz a Paktum Szervezet felállításának 

megkezdése, valamint a projekt előkészítő tevékenységek (előzetes tanulmányok, felmérések 

készítése, stratégia kidolgozása) megvalósultak. 

 

2017. május 31. napján ünnepélyes keretek között került sor a projekt nyitórendezvényének 

megtartására, ahol megtörtént a Foglalkoztatási Paktum Együttműködési Megállapodásának 

aláírása. Az együttműködő partnerek – összesen 19 – szervezet, arra vállalt kötelezettséget, 

hogy a projekt megvalósításához Foglalkoztatási Paktumot hoznak létre az együttműködő 

partnerek részvételével, ezáltal javítva a Karcagi járás foglalkoztatási helyzetét. Az 

együttműködő partnerek törekednek arra, hogy  

 

a) a Karcagi járásban élő emberek képzettségi szintje, foglalkoztathatósága javuljon; 

b) megvalósuljon a munkaerő-tartalék kihasználása; 

c) a járás népességmegtartó ereje növekedjen és más régiókban élő polgárok számára is 

olyan vonzó élettérré váljon, mely munkahelyeket, megfelelő lakóhelyet és 

életkörülményeket biztosít; 

d) javuljon a járásban lévő vállalkozások termelékenysége, hatékonysága, foglalkoztatási 

képessége; 

e) a képzőintézmények a munkaerő-piaci igényekhez igazodó tudástranszfert valósítsanak 

meg, az általuk kínált képzési szerkezet illeszkedjen a gazdasági igényekhez; 

f) közös munkájuk eredményeként az általuk létrehozott Paktum a vonatkozó sztenderdek 

alapján a szükséges minősítést megszerezze. 
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2017. július 26. napján megtartásra került a Foglalkoztatási Fórum alakuló ülése. Az alakuló 

ülésen a projekt megalapozó dokumentumai, mint a Szervezeti és Működési Szabályzat, a 

Megvalósíthatósági Tanulmány felülvizsgálata, a Helyi Foglalkoztatási Paktum Stratégia és a 

Helyi Foglalkoztatási Paktum Akcióterv került elfogadásra a Paktumszervezeti tagok által. Az 

aláírást követően megtartotta alakuló ülését az Irányító Csoport is, ahol a tagok elfogadták az 

a Szervezeti és Működési Szabályzatot, a Megvalósíthatósági Tanulmány felülvizsgálatát, a 

Helyi Foglalkoztatási Paktum Stratégiát és a Helyi Foglalkoztatási Paktum Akciótervet. 

 

A fenti tevékenységek megvalósításával a projekt újabb mérföldkőhöz (2. mérföldkő) 

érkezett, melyhez kapcsolódó fentebb részletezett dokumentumok benyújtásra kerültek a 

Magyar Államkincstár felé. 

 

A projekt céljainak elérése érdekében a Karcagi járás területén működő vállalkozások 

szándéknyilatkozattal alátámasztott igényeire alapozva 5 fő álláskereső került beiskolázásra 

Vendéglátó eladó OKJ 3181104 képzésre. 

 

A vendéglátó eladó képzésre történő beiskolázás illeszkedik a TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00005 

azonosítószámú „Helyi foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Karcagi járásban” 

uniós projekt Foglalkoztatási Stratégiájához és Akciótervéhez, erről az illeszkedési 

nyilatkozat kiállításra került. 

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal képzési jegyzékén szereplő 3670a-17 

kódszámú, karcagi helyszínen szervezett képzésre 5 fő nyújtott be kérelmet. A szakmai 

alkalmassági vizsgálaton és a foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton a programba való belépés 

feltételeinek mind az 5 fő megfelelt. 

 

A projektbe bevont személyekkel 2017. október 19. napján megkötésre kerültek a képzési 
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támogatásról szóló hatósági szerződések, 2017. október 20. napján a felnőttképzési 

szerződések is aláírásra kerültek. Az érintett képzés 2017. október 20. napján indult. Ezen 

tevékenység megvalósításával teljesítettük a projekt 3. mérföldkövében vállaltakat, azaz a 

foglalkoztatási paktum keretében bevont munkaerő-piaci résztvevők képzésének 

megkezdését. 

 

A projekt keretében végzett tevékenységek megvalósításával a projekt keretében vállalt 

műszaki-szakmai eredmények közül az alábbiak kerültek teljesítésre 2017. évben: 

1. Projekt előkészítő tevékenység – Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése, 

társadalmi partnerek, érintettek bevonása (szándéknyilatkozatok megküldése). 

2. Projekt előkészítő tevékenység, paktumszervezet felállítása – A paktumiroda, a 

Paktumszervezet, az Irányító Csoport felállítása. Együttműködési Megállapodás 

aláírása. Megvalósíthatósági Tanulmány felülvizsgálata, Paktum Stratégia, Paktum 

Akcióterv, Szervezeti- és Működési Szabályzat elkészítése.  

3. Képzések megkezdése – A foglalkoztatási paktum keretében bevonni tervezett 

munkaerő-piaci résztvevők képzésének megkezdése 5 fő esetében. Felnőttképzési 

szerződések megkötése, a Paktumhoz kapcsolódó illeszkedési nyilatkozatok kiadása.  

 

2017. december 31. napjáig összesen 8 vállalkozás jelezte munkaerőigényét az alábbi 

munkakörökre: 

- eladó (2 fő) 

- konyhai kisegítő (1 fő) 

- árufeltöltő (1 fő) 

- szántóföldi növénytermesztő (1 fő) 

- rendszergazda (1 fő) 

- textilipari kikészítő (1 fő) 

- pultfeltöltő, árufeltöltő (1 fő) 
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2017. december 11. napján 1 fő jelezte önfoglalkoztatóvá válásra vonatkozó támogatási 

igényét, szobafestés, mázolás, épületburkoló ipari munka tevékenység végzésére. 

 

A fent felsorolt munkáltatói igényeket 7 esetben bérköltség támogatással, 1 esetben 

bértámogatással támogattuk a projekt keretében. 1 fő önfoglalkoztatásához vállalkozóvá 

válást elősegítő támogatást nyújtottunk. 

 


