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SAJTÓKÖZLEMÉNY 

A Széchenyi 2020 támogatásával valósul meg a “Helyi foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Karcagi Járásban” TOP -5.1.2-15-JN1-2016-00005 

kódszámú pályázat 2017.01.01. és 2019.12.31. között, 500.000.000 Ft-os, 100 %-os támogatásból. A projekt közvetlen átfogó célja a 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 J árás teljes területén. A projekt 

konzorciumi formában valósul meg, vezetője Karcag Városi Önkormányzat, tagja a Jász -Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal. 

A helyi paktum a Jász-Nagykun-Szolnok megyei paktum szakmai, területi és ágazati szempontjaival egyeztetett módon került kialakításra, azzal összehangoltan  kerül 

megvalósításra. A megyei paktum 77 településre, a helyi a Karcagi Járáshoz tartozó 5 településre terjed ki. Kormányhatározatnak megfelelően kulcsindikátorként elvárt a 

megyei és a helyi paktumok keretében munkaerő-piaci programokban résztvevők száma 2018. végéig 750 fő. Ebből a helyi paktum keretében a munkaerő-piaci programba 

bevont indikátorok száma 328 fő. A helyi foglalkoztatási paktum keretében álláshoz jutók száma 197 fő, a támogatás után hat h ónappal állással rendelkezők száma 98 fő.  

A karcagi Városházán 2018. március 8-án tartotta ülését a konzorcium, ahol beszámoló hangzott el az eddig végzett munkáról, a Karcagi Járási Hivatal illetékességi 

területén elért eredményekről.  

 

A Paktumiroda 2017. április 20. napján megkezdte működését az 5300 Karcag, Városudvar 2. szám alatt található irodában. A Pak tumiroda működtetését 1 fő partnerségi 

koordinátor végzi Nagy-Kabai Patrícia személyében. A Paktumiroda főként a partneri kapcsolattartás, vállalkozói kapcsolattartás feladatait végzi, in formációkat 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.  

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) m egvalósultak. 

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.  

 

2017. július 26. napján megtartásra került a Foglalkoztatási Fórum alakuló ülése. Az alakuló ülésen a projekt megalapozó doku mentumai, mint a Szervezeti és Működési 

Szabályzat, a Megvalósíthatósági Tanulmány felülvizsgálata, a Helyi Foglalkoztatási Paktum Stratégia és a Helyi Foglalkoztatási Paktum Akciót erv 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 Ak ciótervet. 

 

A fenti tevékenységek megvalósításával a projekt újabb mérföldkőhöz (2. mérföldkő) érkezett, melyhez kapcsolódó fentebb részletezett dokumentumok benyújtásra 

kerültek a Magyar Államkincstár felé. 

A 3. mérföldkő - 2017.11.30. határnap – elvárt eredmény 5 fő képzésbe vonása  

A foglalkoztatási paktum keretében bevont munkaerő-piaci résztvevők képzésének megkezdése. Elvárt eredmény 5 fő képzésbe vonása. A Karcagi Járás területén működő 

három vállalkozás adott be szándéknyilatkozatot 5 fő vendéglátó-eladó foglalkoztatására. Ez feltétele volt a képzésnek, a jelentkező öt fő meg is felelt az előírtaknak. A 

képzés 2017. október 20-án indult és 2017. december 20-án mindannyian eredményes vizsgát tettek. Ezzel a 3. mérföldkő elvárásai teljesültek.  

A 4. mérföldkő - 2018. 02.15. határnap – elvárt eredmény 25 fő foglalkoztatásba kerülése, vagy önfoglalkoztatóvá válása  

A foglalkoztatási paktum keretében bevont munkaerő-piaci résztvevők foglalkoztatásának megkezdése. Elvárt eredmény 25 fő támogatott foglalkoztatásba kerülése, vagy 

önfoglalkoztatóvá válása. 

A Karcagi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya a 4. mérföldkő határidő napjáig 47 fő álláskeresőt vont be a projektbe. Közülük 2 fő elhelyezkedéséhez nyújtott a 

foglalkoztató részére bértámogatást, 35 fő elhelyezkedését bérköltség -támogatással segítette elő, 2 fő esetében pedig önfoglalkoztatóvá válás támogatására került sor. 

További 5 fő képzésben vett részt, 3 fő pedig a későbbi támogatott elhelyezése érdekében került bevonásra a projektbe. A határnap óta eltelt három hétben tovább 

sikerült növelni a támogatással elhelyezettek számát, a programba vont álláskeresők létszáma 63 főre nőtt. Ezekből a számokból is  látható, hogy a 4. mérföldkő 

elvárásai is maradéktalanul teljesültek.  

 


