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BEVEZETŐ 

 

 

Magyarország Kormánya – Helyi szintű foglalkoztatási együttműködések tárgyú, TOP-5.1.2-

15 kódszámú - felhívást (a továbbiakban: felhívás) tett közzé helyi önkormányzatok számára 

a foglalkoztatás növelést célzó foglalkoztatási együttműködések, partnerségek, paktumok 

létrehozatala és a paktumok képzési és foglalkoztatási programjainak megvalósítása 

érdekében. 

 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének 

megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat alapján a felhívást a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program keretében a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális 

Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (IH) hirdette meg.  

 

A felhívás céljaként volt meghatározva, hogy a helyi szinten létrejövő és, vagy már működő 

foglalkoztatási együttműködések, partnerségek (paktumok) hozzájussanak azon forrásokhoz, 

melyek segítségével - kialakított stratégiájuk mentén - képzési és foglalkoztatási 

programjaikat megvalósíthatják. Ezen intézkedésével a Kormány támogatja az 

együttműködések, partnerségek azon tevékenységeit, melyek munkaerő-piacuk bővítéséhez, 

célcsoportjaik képzéséhez, elhelyezkedéséhez és a szereplők együttműködésének erősítéséhez 

szükségesek. 

 

Az intézkedés hosszú távú célja, hogy az Európa 2020 Stratégia által a foglalkoztatás 

területén megfogalmazott célkitűzések megvalósulásához térségi és helyi szintű 

foglalkoztatási- és gazdaságfejlesztési programok kidolgozásával és megvalósításával járuljon 

hozzá. 

 

Karcag Városi Önkormányzat és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 2016. 

augusztus 29. napján „Konzorciumi Együttműködési megállapodás támogatási kérelem 

benyújtására” címen konzorciumi szerződést kötött egymással. 

Karcag Városi Önkormányzat és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal által 

alkotott pályázati Konzorcium (a továbbiakban: Konzorcium) vezetőjévé a konzorciumi tagok 

Karcag Városi Önkormányzatot választották. 

 

A felhívásra a Konzorcium 2016. szeptember 21. napján, TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00005 

azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató 2016. 

december 20. napján kelt támogató döntés szerint támogatásban részesített. 

 

A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító 

Hatósága, mint támogató képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Igazgatósága, mint közreműködő szervezet és a Konzorcium képviseletében eljáró 
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Karcag Városi Önkormányzat, mint kedvezményezett között 2017. február 23. napján 

támogatási szerződés jött létre „Helyi foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a 

Karcagi Járásban” címen. 

 

A támogatási szerződés alapján megvalósítandó projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 

2019. december 31.  

 

A Foglalkoztatási Paktumot létrehozó felek (továbbiakban: Felek) egymással 2017. május 31. 

napján együttműködési megállapodást kötöttek, arra vonatkozóan, hogy a „Helyi 

foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Karcagi Járásban” című, TOP-5.1.2-15-

JN1-2016-00005 kódszámú projekt részeként kezdeményezik a Karcagi Foglalkoztatási 

Paktum létrehozását. 
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I. FEJEZET  

Általános rendelkezések  

 

I/1. Karcagi Foglalkoztatási Paktum 

Jelen szervezeti és működési szabályzat célja, hogy rögzítse a Karcagi Foglalkoztatási Paktum 

(továbbiakban: Foglalkoztatási Paktum) szervezeti felépítésének és működésének szabályait.  

 

I/2. A szervezetre vonatkozó adatok 

I/2.1 A szervezet pontos megnevezése, székhelye:  

KARCAGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM 

5300 Karcag, Kossuth tér 1. 

 

I/2.2 A Foglalkoztatási Paktum egy térség foglalkoztatáspolitika társadalmasításának eszköze, 

ami a helyi partnerségen alapul. Tagjai a foglalkoztatáspolitikában érintett szervezetek, akik 

kooperációjuk és társadalmi részvételük erősítése érdekében a Foglalkoztatási Paktum 

együttműködési forma létrehozásában érdekeltek. 

 

I/2.3 A Foglalkoztatási Paktum önálló jogalanyisággal nem rendelkezik. 

 

I/2.4 A Foglalkoztatási Paktum működési területe Karcag járás közigazgatási területe (érintett 

települések: Karcag, Kenderes, Kisújszállás, Kunmadaras, Berekfürdő). 

 

I/3. A Foglalkoztatási Paktum tagjai 

A Foglalkoztatási Paktum tagjai az Együttműködési megállapodást aláíró alábbi felek:  

1. Karcag Városi Önkormányzat, 5300 Karcag, Kossuth tér 1. 

2. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, 5000 Szolnok, Kossuth Lajos utca 2.  

3. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat, 5000 Szolnok, Kossuth Lajos utca 2. 

4. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, 5000 Szolnok, Verseghy 

park 8. 

5. Karcag Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat, 5300 Karcag, Tiszta utca 6. 

6. Berekfürdő Községi Önkormányzat, 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. 

7. Kisújszállás Város Önkormányzata, 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1.  

8. Kenderes Város Önkormányzata, 5331 Kenderes, Szent István utca 56. 
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9. Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata, 5321 Kunmadaras, Kossuth tér 1. 

10. Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesület, 5412 Kuncsorba, Dózsa Gy. u. 49. 

11. Karcagi Református Egyházközség, 5300 Karcag, Kálvin u. 3. 

12. Karcagi Nagykun Városvédő Egyesület, 5300 Karcag, Kossuth tér 1. 

13. „MINDIG VAN REMÉNY” Daganatos Betegekért Alapítvány, 5300 Karcag, Dózsa 

György u. 16. 

14. "Bűnmegelőzési" Alapítvány, 5300 Karcag, Kossuth tér 1. 

15. Karcagi Ipartestület,5300 Karcag, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. 

16. Karcagi Szakképzési Centrum, 5300 Karcag, Dózsa György út 29. 

17. NÉPSZER Nagykunsági Építő Szerelő Kft., 5300 Karcag, Szivárvány u. 4. 

18. Mozgássérültek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete, 5000 Szolnok, 

 Somogyi B. utca 4/a. 

19. Karcagi Római Katolikus Egyházközség, 5300 Karcag, Széchenyi I. sugárút 2. 

 

 

I/4. A Foglalkoztatási Paktum tagjainak jogai és kötelezettségei 

I/4.1 Valamennyi tag részt vesz a Foglalkoztatási Paktum működtetésében. 

 

I/4.2 A Foglalkoztatási Paktum tagjainak képviselői jogosultak arra, hogy szavazati joggal 

vegyenek részt a Foglalkoztatási Fórum ülésein. 

 

I/4.3 A Foglalkoztatási Paktum tagjainak joga, hogy a Foglalkoztatási Paktum céljaihoz, és 

működéséhez illeszkedve projektekre, projektötletekre javaslatot tegyenek. 

 

I/4.4 A tagok jogaikat a jelen szabályzat rendelkezéseivel összhangban gyakorolhatják. 
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II. FEJEZET  

Foglalkoztatási Paktum (röviden: Paktum) 

 

II/1. A Foglalkoztatási Paktum feladatai 

A Paktum fő feladata, 

a) a járási szervezetek foglalkoztatást segítő kooperációjának, társadalmi részvételének 

erősítése;  

b) a Karcagi járás foglalkoztatási helyzetének feltárása, megismerése; 

c) a foglalkoztatók humánerőforrás fejlesztési elképzeléseinek feltárása, összehangolása; 

d) a foglalkoztatáspolitikai célok elérését elősegítő pénzügyi források felkutatása, azonosítása. 

 

II/2. A Foglalkoztatási Paktum tevékenységei 

A Foglalkoztatási Paktum az elfogadott foglalkoztatási stratégiában és éves munkatervben 

megfogalmazott feladatok mentén fejti ki tevékenységét a szervezeti egységein keresztül. 

 

II/3. A Foglalkoztatási Paktum szervei 

II/3.1 A Foglalkoztatási Paktum – a partnerség elvét követve – biztosítja az egyes tagjai 

számára a döntési, ellenőrzési és végrehajtási feladatok ellátásában történő részvételt.  

 

II/3.2 A Foglalkoztatási Paktum szervei:  

a) Foglalkoztatási Fórum  

b) Irányító Csoport 

c) Paktumiroda 
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III. FEJEZET  

Foglalkoztatási Fórum (röviden: Fórum) 
 

III/1. Foglalkoztatási Fórum meghatározása 

III/1.1 A Foglalkoztatási Paktum tagjai Foglalkoztatási Fórumot működtetnek, amely 

biztosítja a Foglalkoztatási Paktum nyilvánosságát és társadalmasítását. 

 

III/1.2 A Fórum a Paktum legfőbb szerveként működik, amely szervnek a Paktumot alkotó 

valamennyi szervezet a tagja. A tagok a Fórum ülésein és munkájában jogosultak aktívan 

részt venni. 

 

III/1.3 A Fórumban a tagokat az általuk delegált 1-1 fő természetes személy képviseli. 

Minden tagnak 1 szavazata van. 

 

III/1.4 A Fórum ülésein a Paktumot alkotó szervezetek részéről fő szabály szerint az őket 

képviselő személyek vesznek részt. A képviselő személy akadályoztatása esetén 

meghatalmazott is képviselheti az adott partner szervezetet. 

 

III/1.5 A Fórum tagjait képviselő személyek szavazati és tanácskozási joggal rendelkeznek. 

 

III/1.6 A Fórum ülései nyilvánosak minden érdeklődő helyi lakos és szervezet képviselője 

számára, azzal, hogy a Fórum ülésein szavazati jog nem illeti meg az érdeklődőt, és az 

érdeklődő részére a Fórum elnöke adhat hozzászólási lehetőséget. 

 

III/2. Foglalkoztatási Fórum feladatai 

III/2.1 A Foglalkoztatási Fórum konzultatív, véleményező és javaslattevő feladatokat lát el 

működése során. 

 

III/2.2 A Foglalkoztatási Fórum a paktum megállapodás alapján az alábbi feladatokat látja el: 

 

a) tájékozódik a Karcagi járás munkaerő-piaci helyzetéről,  

b) munkaerő-piaci projektjavaslatokat fogalmaz meg; 

c) közreműködik a Karcagi járásra vonatkozó gazdaság- és foglalkoztatás fejlesztési 

helyzetelemzések elkészítésében; 

d) az elfogadott gazdaság- és foglalkoztatás fejlesztési helyzetelemzésekre alapozva, 

közreműködik a helyzetfeltárásból logikusan következő, a térségi gazdaságfejlesztési 
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célokhoz kötődő, a foglalkoztatást és a munkanélküliség elleni küzdelmet fókuszba 

állító, az állami foglalkoztatási politikával összhangban álló foglalkoztatási stratégia 

elkészítésében, véleményezi és elfogadja az elkészült stratégiát és annak módosításait; 

e) az elfogadott stratégiára alapozva, közreműködik az annak megvalósítását szolgáló 

akcióterv kidolgozásában; 

f) biztosítja az érintett szereplők közötti információáramlást és a vélemények cseréjét; 

g) szakmai ajánlásaival segíti a TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00005 azonosító számú projekt, 

az esetleges egyéb munkaerő-piaci programok végrehajtását, a foglalkoztatás és 

gazdaságfejlesztés területén tevékenykedő szervezetek munkáját; 

h) segíti a releváns szereplők közötti kezdeményezések összehangolását, a partnerségek 

alakulását. 

 

III/3. A Foglalkoztatási Fórum összehívásával kapcsolatos feladatok és a működés 

szabályai 

III/3.1 A Fórum üléseit szükség szerint, de legalább félévente a Fórum elnöke hívja össze. A 

paktumban résztvevő minden tag meghívást kap a Fórum ülésére, amely minden további 

érdeklődő számára is nyilvános. Ezért fokozott figyelmet kell fordítani az eseményt megelőző 

és azt követő nyilvánosság biztosítására. 

 

III/3.2. A Fórum akkor határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van. 

Határozatképtelenség esetén az elmaradt ülés és a megismételt ülés időpontja között 5 napnak 

el kell telnie. 

 

III/3.3. A Fórum elnöke: Karcag Városi Önkormányzat Polgármestere. A Fórum alelnöke: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Megyei Kormánymegbízottja. A Fórum 

elnökének és alelnökének  megbízatása határozatlan időre szól. 

 

III/3.4 A Fórum döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök 

szavazata a döntő.  

 

III/3.5 Az ülések szakmai és technikai előkészítését a Fórum elnökének irányítása mellett a 

Paktumiroda végzi. Az ülés időpontját legalább 8 nappal megelőzően megküldött meghívó 

mellé csatolni kell a döntést előkészítő tervezetet, előterjesztést is. 

 

III/3.6 Az üléseket a Fórum elnöke vezeti, az ülésekről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv 

tartalmazza az ülés helyét, időpontját, napirendjét, a megjelenteket, a hozzászólások lényegét, 

és a Fórum által megfogalmazott javaslatokat, ajánlásokat. A jegyzőkönyv mellékletét képezi 

a jelenléti ív. 
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III/4. Ajánlások, javaslatok figyelembevétele 

Az Irányító Csoport a Foglalkoztatási Fórum által megfogalmazott ajánlásokra, javaslatokra 

figyelemmel látja el munkáját. Az ajánlások, javaslatok figyelembe vételéért az Irányító 

Csoport elnöke felelős és ennek eredményéről a Fórumnak rendszeresen beszámol. 

 

III/5. Beszámolás 

A Foglalkoztatási Paktummal összefüggésben elvégzett munkáról az Irányító Csoport elnöke  

tájékoztatást nyújt a Foglalkoztatási Fórumnak. 
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IV. FEJEZET  

Irányító Csoport 
 

IV/1. Az Irányító Csoport meghatározása 

A Foglalkoztatási Paktumot az Irányító Csoport vezeti és összefogja, irányítja a partnerség 

munkáját. 

 

IV/2. Irányító Csoport tagjai: 

IV/2.1 Az Irányító Csoport tagjai a következők: 

 

a) Karcag Városi Önkormányzat Polgármestere 

b) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Megyei Kormánymegbízottja 

c) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Elnöke 

d) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Elnöke 

 

IV/2.2 Az Irányító Csoportban a tagok 1-1 szavazattal rendelkeznek. 

 

 

IV/3. Az Irányító Csoport feladatai: 

A Foglalkoztatási Paktum döntéshozó szerve az Irányító Csoport, melynek feladatai: 

 

a) kidolgozza a TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00005 azonosító számú projekt, illetőleg az 

esetleges egyéb, munkaerő-piaci projektjavaslatok megvalósítását célzó stratégia és 

akcióterv végrehajtását szolgáló éves munkaprogramot; 

b) elfogadja a Paktumiroda éves munka és költségtervét; 

c) véleményezi és elfogadja a Projekt Megvalósíthatósági Tanulmányát, Foglalkoztatási 

Akciótervét; 

d) koordinálja a munkaprogram megvalósítását az érintett szervezetek között, 

monitorozza a munkaprogram végrehajtását; 

e) információt gyűjt és megszervezi a Foglalkoztatási Fórum tájékoztatását; 

f) feldolgozza a Foglalkoztatási Fórum ajánlásait; 

g) beszámol a Fórum ülésein a munkaprogram teljesítéséről, valamint a következő 

időszak elképzeléseiről. 
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IV/4. Az Irányító Csoport elnöke 

IV/4.1 Az Irányító Csoport elnöke: Karcag Városi Önkormányzat Polgármestere. Az Irányító 

Csoport alelnöke: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Megyei 

Kormánymegbízottja. 

 

IV/4.2 Az Irányító Csoport elnökének és az alelnökének a megbízatása határozatlan időre 

szól. 

 

IV/4.3 Az Irányító Csoport elnökének feladatkörébe tartozik:  

a) az Irányító Csoport képviselete és eltérő döntés hiányában a Paktum harmadik személyek 

felé történő képviselete;  

b) az Irányító Csoport üléseinek összehívása;  

c) az Irányító Csoport éves munkaterv teljesítéséről szóló beszámolójának és álláspontjának 

ismertetése és képviselete a Foglalkoztatási Fórumon;  

d) az Irányító Csoport tájékoztatása a Foglalkoztatási Fórum ajánlásairól, véleményeiről;  

e) esetleges munkacsoportok vagy bizottságok létrehozására, elnökére és összetételére 

vonatkozó javaslat tétele az Irányító Csoportnak;  

f) a Paktumirodával kapcsolatos irányítási feladatok (utasítási és ellenőrzési feladatok) 

ellátása. 

 

IV/5. Az Irányító Csoport Ülésének ügymenete  

IV/5.1 Ülés összehívása 

 

IV/5.1.1 Az ülések szakmai és technikai előkészítését a Paktumiroda végzi az Irányító 

Csoport elnökének felügyelete alatt. A meghívók és az üléshez szükséges írásbeli 

előterjesztések időben történő kiküldéséért az Irányító Csoport elnöke felelős. 

 

IV/5.1.2 Rendkívüli ülés összehívását – a napirendi javaslat közlésével – bármely tag 

indítványozhatja az Irányító csoport elnöknél. Ha az elnök indokoltnak tartja az indítványt, 8 

napon belül összehívja az ülést. Amennyiben nem tekinti indokoltnak, legalább a tagok 

felének javaslatára köteles 8 napon belül összehívni a rendkívüli ülést. 

 

IV/5.1.3 Az ülést az Irányító Csoport elnöke hívja össze az általa összeállított, és a Tagok 

által elfogadott éves munkaterv alapján szükség szerint, de évente legalább két alkalommal.  
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IV/5.1.4 Az Irányító Csoport elnöke – ha a körülmények szükségessé teszik, így különösen, 

ha a következő ülés esedékessé válása előtt kell dönteni valamely kérdésben – írásos 

döntéshozatali eljárást is kezdeményezhet. 

 

IV/5.1.5 Ülés tartása nélküli döntéshozatalra az Irányító Csoport elnökének 

kezdeményezésére, az Irányító Csoport álláspontjának kialakítása érdekében lehetőség van. A 

Paktumiroda a szavazás határidejét legalább 2 nappal megelőzően megküldi az Irányító 

Csoport tagjainak részére a vonatkozó előterjesztést, határozati javaslatot, illetve az azokkal 

kapcsolatos megalapozott vélemény kialakításához szükséges teljes körű dokumentációt, az e-

mailben feltüntetve a szavazás végső határidejét. Az e-mailben történő szavazás a kiküldött 

szavazólap  használatával lehetséges, melyet kitöltést és aláírást követően az Irányító Csoport 

tagja elektronikusan eljuttat az Irányító Csoport Elnöke részére. A szavazás eredményét 

jegyzőkönyvben szükséges rögzíteni. A jegyzőkönyv megküldésre kerül az Irányító Csoport 

tagjai részére. Amennyiben a jogszerű működés védelme érdekében szükséges, a 

döntéshozatalt kivételesen 2 napnál rövidebb határidő kitűzésével is el lehet rendelni. A 

megalapozott döntéshozatalhoz szükséges dokumentáció áttekintéséhez ez esetben is 

megfelelő időt szükséges biztosítani az Irányító Csoport tagjai részére. 

 

IV/5.1.6 Az ülésre szóló meghívónak tartalmaznia kell:  

- az ülés tárgyát; 

- az ülés idejének és helyszínének megjelölését;  

- az ülés napirendjét, előadóját. 

 

IV/5.1.7 A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra 

jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. A meghívóhoz 

csatolni kell továbbá az írásbeli előterjesztéseket is. 

 

IV/5.1.8 Az Irányító Csoport üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülések tervezett napi-

rendjét és a hozzájuk kapcsolódó háttéranyagokat, előterjesztéseket legalább a kitűzött idő-

pontot megelőző 8 nappal, indokoltan sürgős esetben 3 nappal kell a tagoknak megküldeni. A 

meghívót és a napirendet elektronikus formában kell megküldeni a tagoknak. A mellékletek is 

elektronikus úton csatolandóak a meghívó mellé. 

 

IV/5.2 Az előterjesztések elkészítésének rendje 

 

IV/5.2.1 Az előterjesztés két fő részből áll: 

 

a) Az első rész tartalmazza:  
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aa) az előterjesztés címét, előadóját, előkészítőjét, utalást a döntéshozatalhoz szükséges 

többségre,  

ab) a helyzetelemzést, a cél- és feladat-meghatározást, a feltételeket, a várható eredményt, 

ac) a döntés szükségességének indokait,  

ad) a döntéshez szükséges egyéb információkat. 

 

b) A második rész tartalmazza: a határozati javaslatokat, amelyek az előterjesztés első 

részének megállapításain alapulnak. 

 

IV/5.2.2 A határozat végrehajtásáért felelős személy, szervezet feltüntetése mellett a 

határozati javaslatnak tartalmaznia kell a végrehajtásra vonatkozó intézkedés kiadása, továbbá 

a végrehajtásról történő beszámolás végső határidejét. 

 

IV/5.3 Ülés lebonyolítása 

 

IV/5.3.1 Az Irányító Csoport döntéseit határozati formában hozza meg. Az Irányító Csoport 

határozatait rendes illetve rendkívüli ülésen vagy írásos döntéshozatal útján hozza meg. A 

határozathozatal során minden tagnak egy szavazata van.  

 

IV/5.3.2 Az ülést az Irányító Csoport elnöke vezeti le, akadályoztatása esetén a jelen lévő 

delegált személyek egyszerű többséggel választanak maguk közül levezető elnököt. 

 

IV/5.3.3 A jegyzőkönyv hitelesítőjét a jelen lévők közül, a levezető elnök javaslatára, a Tagok 

egyszerű többséggel választják meg, aki aláírásával hitelesíti a jegyzőkönyv tartalmát. 

 

IV/5.3.4 Az ülés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok több mint fele jelen van. 

A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha egy tag (tag által 

delegált személy) valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a 

határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. 

 

IV/5.3.5 Határozatképesség esetén az Irányító Csoport szavaz a napirend esetleges 

kiegészítéséről, ezt követően a napirend elfogadásáról. 

 

IV/5.3.6 A napirend megnyitása után a levezető elnök vitára bocsátja a megküldött 

előterjesztést, levezeti és lezárja a vitát, az elhangzottakat összegzi, javaslatot tesz a 

határozathozatalra, majd levezeti a szavazást.  

 

IV/5.3.7 Az egyebek napirendi pontban tájékoztatók, szavazást nem igénylő beszámolók 

tárgyalhatók. 
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IV/5.3.8 Bármely tag kezdeményezésére az Irányító Csoport elnöke eseti meghívottakat 

kérhet fel az ülésen való részvételre. Az Irányító Csoport elnöke által meghívottak - az 

Irányító Csoport határozata alapján - tanácskozási joggal vehetnek részt az ülésen. 

 

IV/5.4. A határozatképtelenség miatt megismételt ülés 

 

IV/5.4.1 Ha az ülés nem volt határozatképes, a megismételt ülés az eredeti napirendben 

szereplő ügyekben az ülés meghívójában az eredeti időpontot legalább 1 nappal és legfeljebb 

8 nappal követő időpontra hívják össze. 

 

IV/5.4.2 A meghívóban közölni kell a megismételt ülés helyét, és azt az időpontot, amikor az 

ismételt ülést meg kell tartani, ha az eredeti időpontban megtartott ülés nem határozatképes. 

 

IV/5.4.3 Az Irányító Csoport a megismételt ülésen a napirend kiegészítéséről is határozhat. 

 

IV/5.5 A szavazás módja, a határozatok közlése 

 

IV/5.5.1 Az Irányító Csoport döntéseit – amennyiben a jelen szabályzat, vagy az Irányító 

Csoport egyhangú határozattal másképp nem rendelkezik – egyszerű szótöbbséggel hozza, de 

törekszik a konszenzusra, elsődleges munkamódszerének tekinti az Irányító Csoportban 

képviselt egyes érdekek és nézőpontok közötti minél teljesebb konszenzus létrehozását. 

Amennyiben egy adott kérdésben konszenzus kialakítására nincsen lehetőség, az elnök 

további egyeztetéseket kezdeményezhet. 

 

IV/5.5.2 A tag által delegált személyek az ülésen kézfeltartással szavaznak. 

 

IV/5.5.3 Szavazategyenlőség esetén az Irányító Csoport elnökének szavazata dönt. 

 

IV/5.5.4 A jelenlévő delegált személyek élhetnek a kisebbségi vélemény ismertetésének 

jogával, melyet az ülésről készült jegyzőkönyvben rögzíteni kell. 

 

IV/5.5.5 A tagok szavazatának minősített többsége szükséges az alábbi határozatok 

meghozatalához:  

a) jelen szabályzat elfogadása és módosítása;  

b) az éves munkaprogram és költségvetés elfogadása, valamint az attól való eltérés;  
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c) bizottság vagy munkacsoport létrehozására, elnöki tisztségének ellátására, valamint 

összetételére vonatkozó döntés.  

 

IV/5.5.6 A szavazás során elsőként az előterjesztéshez érkezett módosító javaslatokról 

szavaznak, ez után az elfogadott módosító javaslatokkal egységes szerkezetbe foglalt végleges 

szövegről szavaznak.  

IV/5.6 Jegyzőkönyv és Határozatok könyve 

IV/5.6.1 Az ülés egészéről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell 

az ülés helyét, idejét, a határozatképesség megállapítását, feltüntetve a megjelent delegált 

tagokat és a meghívottakat; az ülés megválasztott tisztségviselőit; az elfogadott napirendet, a 

napirend keretében elhangzott hozzászólások összefoglalását, a meghozott döntéseket. 

 

IV/5.6.2 A jegyzőkönyvnek minden esetben tartalmaznia kell a döntések tartalmát, időpontját 

és hatályát, illetve a döntést támogatók, ellenzők és tartózkodók számarányát. A 

jegyzőkönyvben szerepeltetni kell továbbá az esetleges kisebbségi véleményeket is. A 

jegyzőkönyv tartalmazza az ülésen hozott határozatokat sorszámmal ellátva. 

 

IV/5.6.3 Az ülésről készült jegyzőkönyvet a levezető elnök és a jegyzőkönyv-hitelesítő 

hitelesíti.  

 

IV/5.6.4 A jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül elektronikusan meg kell küldeni a 

tagoknak. A jegyzőkönyv érintettekhez történő elektronikus eljuttatásáért, illetve a honlapon 

való megjelentetéséért a Paktumiroda felel. 

 

IV/5.6.5 Az Irányító Csoport üléseiről készült jegyzőkönyveket és az ott meghozott 

határozatokat a Paktumiroda köteles nyilvántartani az általa vezetett Határozatok könyvében.  

 

IV/6. Az Irányító Csoport képviselete  

IV/6.1 Az Irányító Csoport harmadik személyekkel szembeni képviseletére az elnök jogosult. 

 

IV/6.1.2 A képviseletre jogosult személy az Irányító Csoport nevében jogosult tárgyalásokat 

folytatni szakmai szervezetekkel, külső partnerekkel, finanszírozókkal. A tárgyalásokon 

túlmenően a képviselő jogosult tájékoztatást adni a Paktumban folyó munkáról médiumok 

részére. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal paktum tag a Paktum 

megvalósítása során elért eredményeit jogosult saját hatáskörben közzétenni. 

 

 



TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00005 

"Helyi foglalkoztatási 

együttműködések megvalósítása a 

Karcagi járásban" 

 
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza 

nem térítendő támogatás formájában kerül finanszírozásra. 

 

18 

 

IV/7. Az Irányító Csoport tevékenységének nyilvánossága  

IV/7.1 Az Irányító Csoport ülései nem nyilvánosak. 

 

IV/7.2 Az Irányító Csoport feladatkörébe tartozik, hogy munkájáról széles körben 

tájékoztassa a lakosságot. Ennek az alábbi módokon tesz eleget: 

 

a) személyesen;  

b) szakmai kapcsolatokon;  

c) helyi és térségi médiumokon keresztül;  

d) hírlevelek megjelentetésével (Paktumiroda közreműködésével);  

e) a Foglalkoztatási Paktum honlapján történő információszolgáltatással;  

f) évente kiadott tájékoztatói kiadvánnyal.  

 

IV/7.3 Az Irányító Csoport elnöke felelős a sajtóval való kapcsolattartásért. A Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei Kormányhivatal paktum tag a Paktum megvalósítása során elért eredményeit 

jogosult saját hatáskörben közzétenni. 
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V. FEJEZET  

Paktumiroda  

V/1. A Paktumiroda meghatározása 

V/1.1 A Foglalkoztatási Paktum operatív végrehajtási feladatait és az Irányító Csoport 

adminisztratív teendőit a Paktumiroda (mint paktum menedzsment szervezet) látja el. 

 

V/1.2. A paktumirodai feladatokat Karcag Városi Önkormányzat alkalmazásában 

(munkaviszonyban) álló paktumiroda vezető (paktumiroda partnerségi koordinátor) látja el. A 

tevékenység költségeit a TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00005 azonosító számú projekt 

finanszírozza. A Paktumiroda munkaterve - a Paktumiroda feladatainak jellegéből adódóan - a 

Foglalkoztatási Fórum és az Irányító Csoport munkatervéhez igazodik. 

 

V/2. A Paktumiroda feladatai 

V/2.1 Az Irányító Csoport és a Foglalkoztatási Fórum ülésezésével kapcsolatos szakmai 

előkészítési és technikai feladatok elvégzése a Paktumiroda feladata. Az Irányító Csoport 

elnökének irányítása és felügyelete mellett a Paktumiroda feladata a napirend összeállítása, 

előterjesztések, szakmai háttéranyagok készítése, meghívók előkészítése és kiküldése, a 

meghívottak részvételre ösztönzése, az ülések technikai hátterének biztosítása, 

jegyzőkönyvvezetés, a jegyzőkönyvek megküldése, megőrzése, a határozatok nyilvántartása, 

érintettekkel való közlése, valamint a médiumokkal való kapcsolattartás. 

 

V/2.2 Az Irányító Csoport elnökének irányítása és felügyelete mellett a Paktumiroda feladata 

az Irányító Csoport határozatainak előkészítése, valamint a határozatok gyakorlati 

végrehajtása. A határozatok végrehajtásáért az elnök felel. 

 

V/2.3 A Paktumiroda a fentieken túlmenően következő feladatokat is elvégzi: 

 

a) közreműködik a partneri, vállalkozói kapcsolattartás feladataiban; 

b) közreműködik a paktum portál kialakításában, tartalmának aktualizálásában; 

c) tájékoztatást ad a TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00005 azonosító számú projekt 

finanszírozásában nyújtott munkaerő-piaci szolgáltatásokról, a projekt keretei között 

elérhető, az elhelyezkedést, a foglalkoztatást elősegítő képzéseken történő részvételt 

biztosító támogatásokról az érdeklődő vállalkozások és potenciális munkavállalók 

részére együttműködve a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Járási 

Foglalkoztatási Osztályával; 

d) közreműködik a partnerségi fórumok, rendezvények szervezésében; 
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e) részt vesz a paktum munkájával és a projekt végrehajtásával kapcsolatos 

sajtónyilvánosság biztosításában; 

f) részt vesz a TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00005 azonosító számú projekttel 

összefüggésben a projektpartnereket terhelő adatszolgáltatási tevékenység 

koordinálásában; 

g) közreműködik a járási befektetés-ösztönzés megvalósításával összefüggő feladatok 

elvégzésében; 

h) részt vesz a munkaadói igényekhez igazodó képzési rendszer kialakításához szükséges 

igényfelmerő tevékenységekben; 

i) közreműködik az Irányító Csoport által elfogadásra kerülő munkaprogram 

kidolgozásában és végrehajtásában; 

j) előkészíti a munkaprogram végrehajtásáról szóló előterjesztéseket, az Irányító Csoport 

részére azzal kapcsolatosan jelentéseket készít; 

k) részt vesz a foglalkoztatás bővítését, a gazdaság fejlesztését célzó projektötletek 

kidolgozásában. 
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VI. FEJEZET  

Munkacsoportok és bizottságok  

VI/1. Munkacsoportok és Bizottságok működése 

VI/1.1 A Foglalkoztatási Paktum keretén belül kiemelt témák, feladatok megvalósítására 

szakmai munkacsoportok vagy bizottságok hozhatók létre. 

 

VI/1.2 Munkacsoport vagy bizottság létrehozását az Irányító Csoport elnöke kezdeményezheti 

az Irányító Csoport tagjai javaslatára. 

 

VI/1.3 A bizottság vagy munkacsoport elnökét az Irányító Csoport a Tagok által delegált 

személyek közül választja. 

 

VI/1.4 Az Irányító Csoport elnöke feladatkörébe tartozik:  

a) bizottság vagy munkacsoport létrehozására;  

b) a bizottság vagy munkacsoport elnökének személyére; valamint  

c) összetételére vonatkozó javaslat megtétele. 

 

V/1.5 A munkacsoport vagy bizottság működésének időtartamát, illetve feladatait az Irányító 

Csoport jelen szabályzatban vagy külön határozatban állapítja meg. 

 

VI/1.6 A bizottságok és a munkacsoportok nem jogosultak eljárni az Irányító Csoport 

nevében. 

 

VI/1.7 A munkacsoportok és a bizottságok - az Irányító Csoport felhatalmazása alapján – 

önállóan tevékenykedhetnek, projekteket kezdeményezhetnek, javaslatokat fogalmazhatnak 

meg a Paktum céljainak megvalósítása érdekében, továbbá az Irányító Csoport munkájával 

kapcsolatos észrevételeket tehetnek. 

 

VI/1.8 A munkacsoportok és a bizottságok tevékenységükről beszámolnak az Irányító 

Csoport ülésein. Működésük rendjét maguk alakítják ki. Amennyiben erre nem kerül sor, az 

Irányító Csoport ügyrendjének szabályait kell megfelelően alkalmazni működésükre. 
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VII. FEJEZET  

Záró rendelkezések  

VII/1. Hatálybalépés  

VII/1.1 Jelen szabályzat az elfogadása napján lép hatályba. 

 

VII/1.2 A szervezeti és működési szabályzatot a Foglalkoztatási Fórum és az Irányító Csoport 

együttesen, közösen tartott ülésen hagyja jóvá. 

 

 

 

 

Kelt: Karcag, 2017. ……………. 

 

 

 

 

……………………………….. 

 

 

Irányító Csoport 

elnöke 
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1. számú függelék Szervezeti ábra 
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2. számú függelék - Foglalkoztatási Fórum 2017. évi munkaterve 
 

1. 

2017. július - munkaterv szerinti ülés 

 

Tervezett napirendek: 
 

- Paktum stratégia elfogadása 

- Projekt előrehaladásának áttekintése 

- Együttműködési megállapodás módosításának elfogadása 

- Irányító Csoport és Foglalkoztatási Fórum Szervezeti és Működési Szabályzatának 

elfogadása 

 

 

2. 

2017. október - munkaterv szerinti ülés 

 

Tervezett napirendek: 

 

- Projekt előrehaladásának áttekintése 

- Projekt keretében a célcsoport számára biztosítandó képzések áttekintése 

- Közfoglalkoztatás helyzetének áttekintése 

 
 

 

3. 

2017. december - munkaterv szerinti ülés 

 

Tervezett napirendek: 

 

- Projekt 2017. évi előrehaladásának áttekintése 

- 2018. évi munkaterv elfogadása 
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3. számú függelék - Irányító Csoport 2017. évi munkaterve 

 

1. 

2017. július - munkaterv szerinti ülés 

 

Tervezett napirendek: 

 

- Paktum akciótervek elfogadása 

- Projekt Megvalósíthatósági Tanulmány felülvizsgálatának elfogadása 

- Projekt előrehaladásának értékelése 

- Irányító Csoport és Foglalkoztatási Fórum Szervezeti és Működési Szabályzatának 

elfogadása 

 

2. 

2017. október - munkaterv szerinti ülés 

 

Tervezett napirendek: 

 

- Projekt előrehaladásának értékelése 

 

3. 

2017. december - munkaterv szerinti ülés 

 

Tervezett napirendek: 

 

- Projekt 2017. évi előrehaladásának értékelése 

- 2018. évi munkaterv elfogadása  
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4. számú függelék - Paktum tagok és azok tevékenységeinek bemutatása 
 

1. Karcag Városi Önkormányzat, 5300 Karcag, Kossuth tér 1. 

 

Karcag város az Észak-alföldi régióban, azon belül Jász-Nagykun-Szolnok megyében 

található. A megye negyedik legnépesebb városa, Szolnok, Jászberény és a csak pár száz 

lakossal többel rendelkező Törökszentmiklós után. A megye keleti részén (közigazgatásilag 

szomszédos Hajdú-Bihar megyével, három megye határán), Szolnok és Debrecen között 

félúton, tőlük mintegy 60 km fekszik. A Nagykunság fővárosa és egyben kapuja is. 

Jellegzetesen síkvidéki, alföldi nagyterületű település, mezőváros. 

 

Karcag regionális szerepe: A városnak 2015-ben speciális, regionális fontosságú szerepe az 

elektronikus és műanyag hulladékok feldolgozására, újrahasznosításra alapozott zöldipara 

tekinthető. Ugyanakkor említésre érdemes a város közigazgatási területét jövőben érintő, M4 

gyorsforgalmi út regionális elérhetőséget javító jelentősége, mert az M4 (Szolnok-Szajol-

Törökszentmiklós-Kisújszállás-Karcag) kiépülésével a Szolnoki térség dinamikus fejlődés 

továbbgyűrűzik a Nagykunság irányába. 

 

Karcag megyei és térségi szerepköre: A város megyei jelentőségét mutatja, hogy Jász- 

Nagykun-Szolnok megye területfejlesztési koncepciója a települést a tiszántúli mezővárosok, 

Nagykunság - Tisza-tó térség kiemelt tagjaként definiálja, nevesíti. Karcag tipikus 

középváros, járási székhely, alföldi mezőváros, amelynek csak néhány területen van 

regionális és megyei szerepköre. Ilyen például a város kórháza, középiskolái (Szentannai 

Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és a Varró István Szakiskola, Szakközépiskola). A 

város megyei jelentőségét mutatja, hogy a Nagykunság kapujaként, a zöldiparra alapozott 

fejlődési pólusként jelenik. 

 

A Karcagi járás öt településéből három (Karcag, Kisújszállás, Kenderes) városi jogállású, 

Kunmadaras nagyközség, míg Berekfürdő község. A járás urbanizációs indexe, vagyis a 

városi lakosság aránya 84,8%, ami igen magas, de az alföldi járásokra jellemző érték. Karcag 

lakossága 47,6%-a a járás összlakosságának, azaz jelentős súlyú járásközpont. 

 

Karcag, a róla elnevezett járás egyedüli, és funkcionálisan teljes értékű központja, de 

Kisújszállás is a járás fontos funkcionális pólusa pl. középfokú oktatása révén. Karcagon 

érhetők el a járás települései számára releváns járási hivatalok, továbbá az egészségügyi 

(kórház), közoktatási, kulturális szolgáltatások. 

 

Karcag város gazdasága szintén valódi térségi központként működik a járási települések 
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szempontjából. Jelentős a foglalkoztatásban betöltött szerepe (elsősorban ipari munkahelyek). 

A járási településeken élők, illetve a vállalkozások Karcagon megfelelő színvonalon elérik 

mindazon lakossági és üzleti szolgáltatásokat, amelyek a mindennapi élethez és működéshez 

szükségesek. 

 

A város az országos területi hierarchiában alsó-középszintű központnak számít. 

 

Karcag város további térségi jelentőségét emelheti, a jelenleg kevésbé kihasznált turisztikai 

potenciálja, a minősített gyógyvízzel rendelkező városi Akácliget Gyógy- és Strandfürdő. 

Meg kell jegyezni azonban a szűkebb térségben is több gyógy- és termálfürdő elérhető, akik 

komoly versenytársak (pl. Berekfürdő). 

 

2. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, 5000 Szolnok, Kossuth Lajos utca 2.  

 

A kormányhivatal a jogszabályoknak és a kormány döntéseinek megfelelően - összehangolja 

és elősegíti a kormányzati feladatok területi szintű végrehajtását. Államigazgatási hatósági 

jogkört gyakorol, melynek keretében a különböző ügyekben (pl.: építésügy, gyámügy, 

adóügyek) első vagy másodfokon jár el. Ellátja a helyi önkormányzatok és kisebbségi 

önkormányzatok törvényességi ellenőrzését, valamint a kistérségi fejlesztési tanács, a megyei 

területfejlesztési tanács, a térségi fejlesztési tanács és a regionális fejlesztési tanács 

működésének törvényességi felügyeletét is. Ellenőrzi a területi illetékességgel államigazgatási 

jogkörben eljáró, illetve az ilyen feladatokat ellátó szerveket. 

 

A kormányhivatal közreműködik egyes szervezési feladatok ellátásban, mint pl.: katasztrófák 

elleni védekezés, illetve a közigazgatási képzések és továbbképzések területén vizsgáztatási és 

vizsgaszervezési tevékenységet végez. Gondoskodik a területi koordináció fórumának, a 

fővárosi és megyei államigazgatási kollégiumnak, létrehozásáról, működéséről, valamint 

közreműködik a közigazgatás korszerűsítésével, és az elektronikus közigazgatás 

kialakításával kapcsolatos feladatok összehangolásában és szervezésében. 

 

3. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat, 5000 Szolnok, Kossuth Lajos utca 2. 

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben 

meghatározott területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs 

feladatokat lát el. Stratégiai célja a megye felzárkózása folytatásának biztosítása a területi 

önkormányzatiság eszközeivel. Kiemelt célja továbbá a 2014-2020 közötti uniós fejlesztési 

források megyébe dedikált keretei felhasználásának területileg differenciált irányítása és a 
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szükséges feltételek folyamatos biztosítása, a megye társadalmi-gazdasági problémái 

megoldása érdekében való erőteljes fellépés, valamint a megye köz-, üzleti- és civil 

szférájával való együttműködés erősítése, részbeni megújítása. 

 

4. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, 5000 Szolnok, Verseghy 

park 8. 

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara kiemelt feladata a szakképzés 

és a munkaerőpiac összhangjának megteremtése, a munkaalapú társadalom erősítése. A 

kamaránk választott tisztségviselői és jól képzett ügyintéző szervezete arra törekszik, hogy a 

kiélezett piaci versenyben a vállalkozói környezet javításával, gazdasági elemzésekkel 

előrejelzésekkel, javaslatokkal, megbízható üzleti kapcsolatok kiépítésével, valamint jogi, 

adó, üzletviteli tanácsadással hatékonyan segítse tagjait és a gazdaság más szereplőit. 

 

5. Karcag Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat, 5300 Karcag, Tiszta utca 6. 

 

Városunk minden Társadalmi ünnepén képviseljük magunkat. Önállóan nyújtunk be pályázati 

anyagokat, melyek 90%-ban sikeresek. Mivel sajnos költségvetésünk szűkös , így az itt nyert 

pénz összegeket fordítjuk céljaink megvalósítására. Így tudjuk megvalósítani minden évben a 

Gyermek tábort valamint a Roma Napot. Mindemellett számos lakossági fórumot szervezünk 

és próbálkozunk nagyobb szabású közéleti fórumok, konferenciák szervezésével is. Nagyon 

sok az olyan kérdés, melyekre reményeink szerint ezeken az alkalmakon választ kaphatnánk. 

Fiataljainkat próbáljuk a tanulásra, továbbtanulásra ösztönözni, ennek érdekében több 

alkalommal voltunk iskolában meghívott vendégek egy-egy osztályfőnöki órán nyolcadik 

osztályos diákoknál. Közel tíz éve rendszeresen nyújtunk segítséget tanuló fiataljainknak. 

Általános iskola 4.osztályától egészen másod diploma megszerzéséig nagyobb összegű 

ösztöndíjat juttatunk tanulóinknak. 

 

6. Berekfürdő Községi Önkormányzat, 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. 

 

Berekfürdő Község Önkormányzata 25 évvel ezelőtt alakult, amikor a falu önálló település 

lett. 

 

Az önkormányzat vezetését 7 fős képviselő-testület végzi.  

 

Az önkormányzatnak jelentős anyagi bevétele van a fürdő üzemeltetéséből valamint a 

vendégéjszakákhoz kapcsolódó idegenforgalmi adóból.  
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Berekfürdő közigazgatási területe kb. 1600 ha, amiből 220 ha belterület. A település 

lakossága kb. 1270 fő ebből ténylegesen a faluban él kb. 900 fő.  

 

A településen működik óvoda, általános iskola, orvosi rendelő, kihelyezett gyógyszertár.  

 

A polgármesteri hivatal feladatait a Kunmadarasi Közös Önkormányzati Hivatal Berekfürdői 

Kirendeltsége látja el.  

 

Berekfürdő település dinamikusan fejlődő, szépülő falu, amely a turisztikára és a 

vendégforgalomra támaszkodik.  

 

Berekfürdőn közmunkaprogramban térkövet gyártunk, kertészetet üzemeltetünk és idén 

készül a zöldég-gyümölcs feldolgozó üzem is.  

 

7. Kisújszállás Város Önkormányzata, 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1.  

 

Kisújszállás az Alföld, ezen belül a Nagykunság egyik rendezett, élénk kulturális és közösségi 

életet élő kisvárosa, magát a Nagykunság kulturális fővárosaként definiálja. Jász-Nagykun-

Szolnok megye Karcagi Járásában található, területe 205,27 km², lakosainak száma 11 ezer fő 

körül alakul. Vonattal a Budapest–Záhony vonalon, autóval a 4-es számú főúton (illetve 

annak elkerülő szakasza mentén) érhető el.   

 

A város négy másik településsel együtt tagja a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulásnak, és 

székhelye a tizenegy tagtelepülést számláló Nagykun Hagyományőrző Társulásnak (a társulás 

tagjai: Kisújszállás, Karcag, Túrkeve, Mezőtúr, Kenderes, Berekfürdő, Kétpó, Kuncsorba, 

Kunmadaras, Kunszentmárton, Mesterszállás). Ez utóbbi révén elősegítője a Nagykunság 

hagyományőrzésének és a nagykun identitástudat ápolásának. 

 

A város lakosai az 1200-as években betelepülő kunok leszármazottainak tekintik magukat. A 

harcos népet IV. Béla király az ország védelmére, ebből eredően előjogokat adva fogadta be. 

E népcsoport a magyarsággal együtt többször vált mongol, rác és török támadások, valamint a 

19-20. századi forradalmak és háborúk megszenvedőjévé. Az 1710-es években teljesen 

elnéptelenedett a hajdani lakhelyük, 1717-ben azonban az elmenekült lakosok lassan-lassan 

visszatértek. A szabadságuk visszaszerzését jelentő redemptió után megerősödő település 

1806 óta rendezett tanácsú város. 

 

Kisújszállás elsősorban és hagyományosan mezőgazdasági település, de több ipari és 

szolgáltatói vállalkozás is működik. Az iparból a faipart, a mezőgazdasági gépgyártást és a 
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ruhaipart emelhetjük ki, a szolgáltatások köréből pedig a Kumánia Gyógy- és Strandfürdő 

révén az egészségügyi és wellness, emellett a szociális ellátásokat, a jól működő Vigadó 

művelődési központ alapján pedig a kulturális szolgáltatásokat. A városnak széles körű az 

oktatási kínálata, mely a középfokig többféle képzést kínál. Az önkormányzat az elmúlt 

évtizedben több fejlesztést is megvalósított, amelyeknek köszönhetően megszépült és 

„élhetőbb” lett a város (utak, szálloda, szálláshely, fürdő épült, kiépült a víz-, belvíz- és 

szennyvízhálózat elvezetésnek rendszere, csaknem az egész városban burkoltak az utak, 

középületek szépültek meg stb.). Kisújszállás a turizmusban, a kulturális életben és 

munkalehetőségek bővítésében szeretne tovább erősödni, hogy jobb feltételeket teremthessen 

a városban való boldoguláshoz. 

 

8. Kenderes Város Önkormányzata, 5331 Kenderes, Szent István utca 56. 

 

Az önkormányzati törvény alapján ellátja kötelező és önként vállalt feladatait. 

 

Öt intézmény fenntartásáról, működtetéséről gondoskodik. 

 

Kötelező feladatai közül: 

-  az egészséges ivóvízellátást a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt,  

- az alapfokú oktatási, nevelési feladatokat, illetve az óvodai ellátását az Egri 

Főegyházmegye, 

-  az orvosi ellátást vállalkozó háziorvosok biztosítják. 

 

Folyamatosan kapcsolatban van a városban működő civil szervezetekkel, melyeket 

költségvetéséből támogat.  

 

9. Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata, 5321 Kunmadaras, Kossuth tér 1. 

 

Kunmadaras igazgatási területe az Alföld egyik legszárazabb területén Jász-Nagykun-Szolnok 

megye északkeleti részén, a Hortobágy mellett található. Jász-Nagykun-Szolnok megyében a 

Karcag, Tiszafüred, Kunhegyes által határolt „háromszög” közepén az említett településektől 

közel azonos távolságra fekvő nagykunsági település. Kunmadaras közigazgatási területe: 

153,55 km2. Népsűrűsége 2015. évi statisztikai adatokat figyelembe véve: 37,4 fő/km2. 

Állandó népessége: 5739 fő, enyhén csökkenő. Kunmadaras település neve kéttagú 

szóösszetételből alakult ki, a „kun” nép nevéből és a „Madaras” nevű család nevéből. 
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A változatos külterületű mozgalmas történelmű község közlekedési csomópont: a települést és 

a külterületét átszelő 34. számú főközlekedési utat köti össze a Karcagon, illetve 

Fegyverneken áthaladó 4. számú főközlekedési úttal.  

 

A település külterületének egy része mezőgazdasági, szántóterület, ahol intenzív művelés 

folyik.  

 

A település halmozottan hátrányos helyzetű, a nyilvántartott álláskeresők száma 2015 végén 

640 fő volt, 2011. óta folyamatosan csökkent, illetve 2014-2015-ben stagnált a számuk.  

 

A Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata által fenntartott intézmények az alábbiak:  

 

- Kunmadarasi Összevont Óvoda 

• Kunmadarasi Összevont Óvoda Csemetekert Tagóvodája 

• Kunmadarasi Összevont Óvoda Morzsacsillag Tagóvodája 

• Kunmadarasi Összevont Óvoda Árnyas Tagóvodája 

• Kunmadarasi Összevont Óvoda Manófalvi Tagóvodája 

- Madarasi Településellátó, Beruházó és Szolgáltató Szervezet 

- Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 

- József Attila Művelődési Ház és Nagyközségi Könyvtár 

- Kunmadarasi Közös Önkormányzati Hivatal  

A településen működő egyéb intézmények: 

 

- Kunmadarasi Általános Iskola 

- Kunmadarasi Református Általános Iskola és Óvoda 

- Kunmadarasi Református Szociális Szolgáltató Központ 

- Gyermekek Átmeneti Otthona 

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 főből áll, melynek 

munkáját a Pénzügyi, Ellenőrzési és Községfejlesztési Bizottság, valamint a Szociális, 

Oktatási és Kulturális Bizottság segíti. 

 

10. Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesület, 5412 Kuncsorba, Dózsa Gy. u. 49. 

 

Közösségünk célja, hogy segítse a térség felzárkózását, lassítsa annak leszakadását. e célok 

eléréséhez a LEADER program lehetőségeit kívánjuk megragadni. A saját térségünk 

fejlesztésében az itt megtalálható humán, gazdasági és természeti erőforrásokra kívánunk 

támaszkodni, mivel úgy gondoljuk, hogy az adottságainkat, problémáinkat mi ismerjük a 
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legjobban. Az Akciócsoport Jász-Nagykun-Szolnok Megyében, annak keleti részén látja el a 

tevékenységét. Az Akciócsoportot alkotó települések az alföld közepén, a Tisza-folyó, illetve 

annak holtágai, valamint a Tisza-tó mentén, azok közelében helyezkednek el. A vidéki 

lakosság, a vállalkozók, civil szervezetek és az önkormányzatok között együttműködés 

területén új fejezet nyitott a LEADER program. A megalakulás óta eltelt rövid idő alatt is 

érezhetőek az együttműködés pozitív hatásai. 

 

11. Karcagi Református Egyházközség, 5300 Karcag, Kálvin u. 3. 

 

A Karcagi Református Egyházközség a XVI. századtól volt a Város sorozatos újratelepedések 

és megépülésének tevékeny szervezője és résztvevője. A legkorábbi írásos feljegyzés az 

egyházközség működésével kapcsolatosan 1635-ből való. Az Egyházközség - azt államosítást 

kivéve- mindig nagy intézményfenntartó volt. Oktatási, népjóléti, szociális és kulturális 

intézményei voltak. Jelenleg két oktatási intézményt (Nagykun Református Gimnázium és 

Egészségügyi Szakgimnázium; Nagykun Református Általános Iskola) működtet, illetve 

konzorciumban szociális ellátórendszerrel szolgálja a Várost. Több, mint száz 

alkalmazottjának és azok családjának biztosít megélhetést. A Város 6 temetőjének is 

fenntartója és üzemeltetője. 

 

12. Karcagi Nagykun Városvédő Egyesület, 5300 Karcag, Kossuth tér 1. 

 

A Karcagi Nagykun Városvédő Egyesület 2006. május 29-én alakult 27 taggal. A folyamatos 

létszám bővítési törekvésünk eredményeként a mai taglétszámunk 46 fő.  

 

Az egyesület célja 

 

A várost szerető erők összefogása, a város történeti, építészeti, környezetvédelmi és 

természeti értékeinek haladó hagyományainak megóvása, szépítése, új értékek teremtése 

érdekében. Az egyesület törekszik a lakosság széles körű megszervezésére, a városszeretetre 

nevelésre, a város védelmére és szépítésére, a városi élet színvonalának emelésével a lakosság 

társadalmi közérzetének jobbítására, a városhoz való kötődés erősítésére. 

 

Az egyesület tevékenysége 

 

Az egyesület a munkáját az éves közgyűléseken elfogadott munkatervvel összhangban végzi. 
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Legfontosabb feladatunk az, hogy megteremtsük azokat az anyagi lehetőségeket, amelyek 

segítségével az egyesület működni tud és különböző programokat tud vállalni. A pályázati 

lehetőségeket megpróbáljuk teljes mértékben kihasználni. 

 

Minden évben folyamatosan részt veszünk valamennyi városi ünnepségen, rendezvényen, és 

képviseljük az egyesületet. 

A hagyományőrző rendezvényeket - mint a népi ételek főzése -, rendszeresen támogattuk és 

támogatni kívánjuk a jövőben is. Nem csak a Karcagon, hanem más városokban tartandó 

főzőversenyeken résztvevő csapatokat is támogatjuk, ahol kiváló eredménnyel szerepeltek a 

karcagiak eddig is. 

Szoros kapcsolatban állunk városunk más, hagyományőrző tevékenységet folytató 

szervezeteivel, leginkább a Pusztai Róka Hagyományőrző Egyesülettel, a „Karcagért” 

Közalapítvánnyal, a Nagykun Népművészek Egyesületével, a Kováts Mihály Baráti 

Társasággal, a Kunszövetséggel.  

Egyesületünk tagjai munkájukat önkéntesen, díjazás nélkül végzik. A programszervezéshez, 

ügyintézéshez saját gépkocsijukat veszik igénybe, amelyért a jogszabályokban rögzített 

mértékű költségtérítés kerül elszámolásra.  

 

13. „MINDIG VAN REMÉNY” Daganatos Betegekért Alapítvány, 5300 Karcag, Dózsa 

György u. 16. 

 

Az alapítvány célja és feladata: 

 

A Karcagon és környékén élő rákbetegek részére közösség kialakítása, fenntartása, 

folyamatos működtetése. Részükre kulturális és szabadidős programok nyújtása, a 

kiegyensúlyozott emberi kapcsolatok létesítésének elősegítése, ismeretterjesztések szervezése, 

életmódbeli tanácsadás elmélyítése. A lakosság egészséges életmódra nevelése a 

betegségmegelőzés módszereinek terjesztése, bővítése, rákszűrések rendszeressé tétele és a 

lakossággal való elfogadtatása. A rákbetegek részére sokoldalú segítségnyújtás, sajátos 

érdekeik védelme és képviselete. Szociális alapú segítő akciók szervezése rendkívül indokolt 

esetben, a rákbetegek gyógyítása céljából. Rehabilitáció kiszélesítése, elsősorban a 

megváltozott munkaképességüknek megfelelő munkahely biztosítása. 
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14. "Bűnmegelőzési" Alapítvány, 5300 Karcag, Kossuth tér 1. 

 

A Karcagi Rendőrkapitányság illetékességi területéhez tartozó településeken a 

Rendőrkapitányság működési feltételeinek javítása, a meglévő eszközök (informatikai, illetve 

segédmotorkerékpárok, egyéb elektronikai eszközök üzemeltetése és fenntartása, 

karbantartása), a bűn és balesetmegelőzés elősegítése, jogsértések megelőzése. Továbbá 

feladata ugyanezen települések vonatkozásában a polgárőrség támogatása. 

 

15. Karcagi Ipartestület,5300 Karcag, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. 

Az Ipartestület célja: 

- az egyéni és társas vállalkozók, illetve mikro-kis és középvállalkozók, gazdasági, szakmai 

érdekeinek képviselete, védelme, érvényesítése, 

- támogatja a gazdasági fejlődést ösztönző mikro- kis- és középvállalkozások hosszú távú 

fennmaradását és eredményes működését biztosító gazdaságpolitika kialakítását, 

- előmozdítja és segíti a szakképzést, mesterképzést és vizsgáztatást, szerepet vállal a 

továbbképzés területén, 

- elősegíti a tagjai közötti együttműködést, valamit más gazdasági szereplőkkel való 

együttműködést is, 

- kiemelt feladatának tekinti az iparos hagyományok ápolását, az egyéni vállalkozók és társas 

vállalkozók munkájának, becsületének megőrzését. 

 

16. Karcagi Szakképzési Centrum, 5300 Karcag, Dózsa György út 29. 

 

2015. július 1-jén nyolc középfokú tagintézménnyel megalakult a Karcagi Szakképzési 

Centrum, mely fő feladataként gimnáziumi, szakgimnáziumi és szakközépiskolai nevelés-

oktatást, Szakképzési Hídprogramok keretében folyó nevelés-oktatást, felnőttoktatást, illetve a 

többi tanulóval együtt nevelhető-oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelését-

oktatását folytatja, de kollégiumi alapfeladatot, továbbá a nevelő és oktató munkához 

kapcsolódó, nem köznevelési tevékenységet is ellát. A szervezet hat járás hét településén 
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található nyolc tagintézményének 21 helyszínén folyik nappali és felnőttoktatás, melyek 

keretén belül közel félszáz szakképesítés szerezhető meg. Az ipari szakmák oktatását végző 

tagintézmények Jász-Nagykun-Szolnok megye területén; Karcag, Túrkeve, Mezőtúr, 

Törökszentmiklós, Kunhegyes, Tiszafüred és Kunszentmárton városaiban találhatóak.  

 

17. NÉPSZER Nagykunsági Építő Szerelő Kft., 5300 Karcag, Szivárvány u. 4. 

 

A NÉPSZER Kft. alakult 1990. évben, mint utódja a Nagykunsági Építőipari szövetkezetnek, 

amely szervezet az ötvenes években létesült, ami lefedte a Karcag és környékének építőipari 

feladatainak ellátását, amire jelen Cégünk is törekszik. 

 

Telephelyünk Karcag, Szivárvány u. 4. sz. alatt található, amely teljes egészében saját 

tulajdonú és tehermentes ugyanúgy, mint technikai felszereltségünk és ingatlanaink, ami áll 

irodákból, raktárakból, műhelyekből, depóniákból. 

 

Környezetünk rendezett, építési feladatok-, szolgáltatások lebonyolítására alkalmas és 

folyamatos. 

 

Tevékenységünk többrétegű, de főleg építőipari generál kivitelezésre irányul. Ezen belül 

magasépítés, mélyépítés speciális kiviteli feladatok ellátása, mint új épületek építése, régi 

épületek felújítása, karbantartása. Lehetőleg saját vállalkozásban, közvetlenül 

generálkivitelezőként végzünk munkákat. 

 

Referenciáink kiterjedtek, a kisebb építési javítási munkáktól, egészen a komplett generál 

kivitelezésig pl. sportcsarnokok építése. Ezen felül, főleg telephelyi szolgáltatásaink a 

készbeton keverékek készítése (mixeres kiszállítással), fémszerkezetek gyártása, fémfelületek 

kezelése (homokszórásos tisztítása), építőipari gépek, járművek bérmunkába adása. 

 

Szervezeti felépítésünk, ügyvezető, műszaki vezető, építésvezető, művezető, adminisztrációs 

irodai dolgozók, fizikai dolgozók. 

 

A termelésben résztvevő dolgozói létszámunk változó, általában 30-40 fő között ingadozik, a 

megrendelési állomány függvényében. Szakember összetétel magas-, mély-, szakipari-, 

szerelőipari dolgozókból áll össze, többrétűen sok szakma van jelen foglalkoztatásunkban. 

 

Jellemzően állami beruházásokból, lakossági megrendelésekből áll össze megrendelési 

állományunk. Széles körben, illetve főleg a Kelet Magyarországi régióban, ezen belül Jász-

Nagykun-Szolnok Megyében. Referencia listánkban is tükröződik a sokrétű munka valamint a 

területi eloszlás. 
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Cégünk 2003–óta MSZ EN ISO 9001-es Minősítésben tevékenykedik évenkénti megújítással, 

ami garantálja a jó minőségű, színvonalas kivitelezési munkáinkat, garanciális problémák 

minimalizálását. 

 

2011-ben környezetközpontú irányítási rendszert vezettünk be és alkalmazunk, amely 

megfelel az MSZ EN ISO 14001 szabvány követelményeinek. 

 

2013-ben munkahelyi egészségvédelem és biztonságirányítási rendszert vezettünk be és 

alkalmazunk, amely megfelel az MSZ 28001 szabvány követelményeinek. 

 

Megalakulásunk óta, a mai napig van egy stabil törzs csapat, mind dolgozók, mind irányító 

szakemberek vonatkozásában, ami a stabilitás fő záloga. 

 

18. Mozgássérültek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete, 5000 Szolnok, 

 Somogyi B. utca 4/a. 

 

A Mozgássérültek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesületének képviselőjeként az 

alábbiakban mutatom be szervezetünket. 

 

Az Egyesület 1981-ben alakult a megye területén élő mozgáskorlátozottak érdekvédelme, 

társadalmi és kulturális életbe való bekapcsolódásuk elősegítése érdekében. 

 

43 településen működnek csoportjaink, taglétszámunk közel 10 ezer fő. 

 

Karcag Járásban hat településen vannak jelen a Mozgássérültek Megyei Egyesületének 

Csoportjai és tagjai. 

 

2016. november óta új vezetése van Egyesületünknek. Törekszünk a megye településeinek 

80-90%-ban jelen lenni, új csoportok alakításával. 

 

19. Karcagi Római Katolikus Egyházközség, 5300 Karcag, Széchenyi I. sugárút 2. 

 

A római katolikusok a XVIII. század utolsó évtizedeiben kezdtek betelepülni. 

 

A tömeges beköltözés 1769-ben, az ipar némi javulásával párhuzamosan történt. 
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A Felvidékről és Jászságból érkeztek Karcagra. Hitközségünk megalakulása az 1770-es 

évekre tehető. 

 

Az első esperes-plébános Illés Antal volt 1771-1793-ig. 

 

A nagykunsági római katolikus egyház kerülete az egri érsekség területéhez tartozik. 

A XVIII. század utolsó évtizedeiben betelepülő római katolikus vallású lakosság mindig 

kisebbségben volt városunkban. Karcagon az első templomunk 1773-ban épült fel, mely 

1902-ig állott a mai Ipartestületi Otthon helyén. 

Mai templomunk 1901-ben épült. A város első római katolikus polgármestere Tassy-Becz 

Béla volt 1897-1902-ig. 

 

1771-2017-ig a római katolikus hitközség nyilvántartása 20 plébánost, 65 hitoktatót és káplánt 

sorol fel. 

 

Mai templomunk felépítése Zsigray János plébános nevéhez fűződik, aki 1890-1921-ig 

töltötte be hivatalát.1893-tól nagy támogatója a római katolikus egyházközségnek Kása József 

tervező építész, aki Karcag város képviselőtestületének tagja, római katolikus egyházi 

tanácsos, ipartestületi elnök. 

 

Legfontosabb munkájának tartotta, hogy a jövő kornak megfelelő művelt, képzett iparosokat 

neveljenek. 

 

Az ipar lemaradását a tanulók nevelésének hiányosságaiban, az alacsony oktatási rendszer 

színvonalában látta. 

  

Az iskoláztatás évtizedes mulasztásait igyekezett pótolni. 

1909-ben a testület, a hatóság közreműködésével megszervezte a munkás gimnáziumot. 

1902 tavaszán úgy döntött az iparosság, hogy teljesen a maguk erejéből, Kása elnök 

támogatásával ipartestületi otthont építenek. Megvásárolták a lebontásra váró régi római 

katolikus templom anyagát 3010 koronáért. November 9-én ki is fizették Zsigray János 

esperesnek. A régi templomtelket is megvásárolták.1903. május 18-án megkezdődött a 

munka, és 1903. november 11-én elkészült az épület. 

 

Ő építette a Kása házat, a Kása-malmot is. 1906-1908. között részt vett a református 

gimnázium építésében. 

 

Ő építtette a karcagi városházát, mely ma is városunk legszebb épülete.  

 

1928-1948-ig Szalvátor (SDS) Nővérek tanítottak. 1928-ban a katolikus leánygyermekek 
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részére emeletes, szép iskolát építettek. Ez volt a zárda iskola. Később a fiúk számára is 

megnyílt a katolikus oktatás, az intézmény bővítésével. 

 

1940-ben tartott népszámláláskor 6167 fő volt római katolikus vallású. 

 

1943-ban Czapik Gyula egri érsek szentelte fel az új parókiát. Előtte a mai „Bikás ház” 

területén volt a plébánia. 

 

Az államosításig nagykatolikus ifjúsági élet volt, KALOT, KALÁSZ. A karcagi katolikus 

egyházi élet egyik meghatározó egyénisége volt Orosz Pál káplán, akinek mellszobra a 

templomkertben található. 

 

1991 évi XXXII. törvényben a volt egyházi ingatlanok visszaadásáról rendelkeztek, így újra 

az egyházközség tulajdonában került a Vasút úti kápolna melletti iskola. 

 

2009-ben kerültek Karcagra a Mária Iskolatestvérek, akik a volt Zárda iskolában tanítanak. 

 

2015. szeptember 1-vel elindult a Györffy István Katolikus Általános Iskola élete. A szülők 

82 százaléka támogatott, hogy az intézmény az Egri Főegyházmegye fenntartásába kerüljön. 

 

Az egyházközség életében több csoport és közösség működik, amelyek a tudatos keresztény 

életet kívánja erősíteni. Szent István közösség, Szent Erzsébet közösség, Ifjúsági hittan, 

Máltai Szeretet Szolgálat, Rózsafüzér társulat, Alpha kurzus. 

 

A Karcagi egyházközség mellett, mint filia Berekfürdő, Kunmadaras és Tiszaszentimre 

katolikus egyházközségek ellátása a karcagi plébános feladata. Ezen a területen 22 

intézményben (iskola, gimnázium, óvoda) történik katolikus hitoktatás.  
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5. számú függelék - Megkötött Paktum Együttműködési Megállapodás 
 


