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JAVASLAT 
 

 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
A Heves Megyei Önkormányzat, a Heves Megyei Kormányhivatal, a Heves Megyei 
Önkormányzati Hivatal, a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. és a 
Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft. konzorciumi együttműködés keretében a 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban megvalósuló „Heves Megyei 
Foglalkoztatási Paktum a megyei foglalkoztatás fellendítésére” című TOP-5.1.1-15-HE1-
2016-00001 azonosító számú pályázatra 800 000 000 Ft vissza nem térítendő 
támogatásban részesültek.   

 
A projekt célja egy olyan működő megyei szintű foglalkoztatási együttműködés 
létrehozása, melynek segítségével a munkaerő-piaci igényeket figyelembe véve, Heves 
megye foglalkoztatási helyzete ténylegesen javulhat. A 2014-2020-as fejlesztéspolitikai 
időszakban a TOP keretében kialakított paktumok, így jelen projekt keretében létrejött 
paktum célja elsősorban a megyében meglévő vállalkozói, foglalkoztatói igények, azaz a 

kereslet kielégítése. A megyei paktum működtetése során a konkrét munkalehetőségekből 
kell kiindulni, és ezek minél jobb kihasználása érdekében felvonultatni a paktum összes 
eszközét. A projekt megvalósításával közvetlen cél mintegy félezer ember képzése és vagy 
foglalkoztatása, míg hosszú távú cél a megye munkanélküliségének csökkentése, a lehető 
legmagasabb foglalkoztatási szint elérése a valós vállalkozói és foglalkoztatói igények 
kielégítése révén. A projekt számszerűsíthető eredményeként a megyei paktum keretében 
a munkaerő-piaci programokban résztvevők száma – Heves megye ITP-jében 
meghatározott forrásarányos célérték figyelembe vételével – várhatóan eléri az 518 főt.  
 

Javaslat a TOP-5.1.1. számú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, 

foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” című felhívásra 
benyújtott pályázat forrás ráemelésére 



 

A fent megjelölt TOP projekt vonatkozásában a támogatási szerződés megkötésére 2016. 
július 26-án került sor, a projekt 2016. július 1-jével kezdődött meg és 2018. december 
31-én zárul. 
 

A konzorciumi partnerek által kijelölt paktumszervezeti tagoknak a megyei paktumban való 
részvételre való felkérését követően, 2016. december 07-én került sor a Heves Megye 
Foglalkoztatási Paktum Együttműködési Megállapodásának ünnepélyes aláírására és az 
Alakuló Ülés megtartására. Az Alakuló Ülésen elfogadásra került a Foglalkoztatási Fórum 
Szervezeti és Működési Szabályzata, megalakult az Irányító Csoport, melynek első ülésén 
megválasztották az Irányító Csoport Elnökét, továbbá elfogadták az Ügyrendet. 2016. 
december 15-én mind a Foglalkoztatási Fórum, mind az Irányító Csoport elfogadta a Heves 
Megyei Gazdaság- és Foglalkoztatás Fejlesztési Együttműködési Programot. Ezzel a megyei 
paktum projekt harmadik mérföldköve is teljesült, azaz a projektfejlesztési szakasz 
lezárult.  
 
A projekt végrehajtása során sor került a kapcsolatfelvételre Eger Megyei Jogú Város 
Önkormányzatával, illetve az egri paktum projekt menedzsment feladatait végző Egri 

Városfejlesztési Kft. munkatársaival a két paktum projekt összehangolt megvalósítása 
érdekében. Az időközben létrejött helyi paktum szervezetekkel is megtörtént a 
kapcsolatfelvétel, amely szervezeteket érintően a megyei paktum ernyőszervezeti 
feladatokat lát el. 
 
A Programban kialakított célrendszerrel összhangban a paktumirodai feladatokat ellátó 
Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft. a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
szakmai támogatásával felmérte a vállalkozói igényeket, melyek aktualizálása azóta is 
folyamatos, így biztosítva a megyei igényeken alapuló foglalkoztatási program 
megvalósítását. A Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara részéről megfogalmazódott 
az az igény is, hogy a projekt céljainak megvalósítása érdekében az inaktívak felkutatása 
érdekében kerüljenek felkeresésre a helyi önkormányzatok, illetve a megyébe betelepülő 
vállalkozások munkaerejének elszállásolása érdekében, kerüljenek feltérképezésre a 
megyében fellelhető üres lakások. 
 
A Heves Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya szervezi – az éves Képzési 
Jegyzék alapján – a képzéseket, illetve a jogszabályokban meghatározott eljárásrend 
szerint a járási hivatalokon keresztül folyósítja a bér- és járuléktámogatásokat. Ezen 
feladatok sikeres végrehajtásához nyújt segítséget a Paktumiroda fenti feladatellátása. A 
Paktumiroda munkatársai részt vesznek a Heves Megyei Kormányhivatal által indított 

képzések szakmai felvételi eljárásain, továbbá folyamatos kapcsolatot tartanak a 
Foglalkoztatási Főosztály, a Képző Intézmények, a Heves Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara, valamint a vállalkozások között. A vállalkozásokkal történő személyes 
találkozók alkalmával arra ösztönzik a munkáltatókat, hogy már a felvételi eljárásokba is 
kapcsolódjanak be, amely kiemelt fontosságú a kiválasztás, illetve a későbbi foglalkoztatás 
szempontjából. Feladatai közé tartozik továbbá a helyi foglalkoztatási és 
gazdaságfejlesztési kezdeményezések ösztönzése, előkészítése, segítése, összehangolása 
a megyei stratégiával, egyúttal biztosítva a megyei koordinációt. 
 
A projekt – mint arról rendszeresen tájékoztatást adunk a Tisztelt Közgyűlésnek – a 
tervezettek szerint halad. A Heves Megye Integrált Területi Programja (2014-2020) 
dokumentumban meghatározottak, illetve az Éves Fejlesztési Kerethez szolgáltatott adatok 
szerint 2019-től indulna a projekt II. üteme, melyre újabb pályázat benyújtását követően 
lehetséges Támogatási Szerződést kötni. A II. ütemre tervezett összeg 930 millió Ft, 

melyhez 603 fő (a foglalkoztatási paktumok keretében munkaerőpiaci programokban 
résztvevők száma) bevonása az elvárt indikátor. 
  



 

A fent leírthoz képest technikailag lehetőség lenne a II. ütemre tervezett összeg 
„ráemelésére” a jelenleg futó projektre, mely esetben a projekt összköltségén túl 
természetesen módosulna a projekt zárásának dátuma (2021. június 31.), illetve a már 
jelzett indikátorvállalás is felülvizsgálatra kerülne. Ezen döntés meghozatala a következő 

indokokkal támasztható alá: 
• A megyei foglalkoztatási paktum felhívására főkedvezményezettként csak a megyei 

önkormányzat pályázhat, így versenysemlegességi kérdések nem merülnek fel. 
• A projekt folyamatossá tételével elkerülhető az új projektnél egyébként jelentkező 

projektfejlesztési szakasz. Ebben az időszakban ugyanis nem folyósítható bér- és 
járuléktámogatás, illetve nem finanszírozható képzés sem. 

• A projektfejlesztési szakasz elmaradásával folyamatosan foglalkoztathatók a 
megvalósításban érintett személyek a konzorciumi partnereknél. 

• A projekt folyamatossá tételével nagyobb összhang teremthető Eger MJV hasonló 
projektjével, ami egy ütemben valósul meg. 

• A helyi foglalkoztatási paktumokkal nem érintett településeken folyamatosan 
biztosíthatók a projekt szolgáltatásai. 

 

A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 2018. január 15-ei ülésének döntése alapján 
egyhangúlag támogatja, a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága 2018. 
január 16-ai ülésének döntése alapján egyhangúlag támogatja az előterjesztés közgyűlési 
megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat elfogadását. 
 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjen. 
 
 
 
Eger, 2018. január 17. 
 
 

Szabó Róbert  
 
 
 
Törvényességi szempontból ellenőriztem: 
 

 
 

Dr. Barta Viktor 
 

  



 

 
Közgyűlési határozati javaslat: 
 

1. A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a Heves Megye 

Integrált Területi Programja (2014-2020) és az Éves Fejlesztési Kerethez 
szolgáltatott adatok alapján a megyei foglalkoztatási paktum 
tevékenységre még rendelkezésre álló forrás „ráemelésével” a TOP-5.1.1-
15-HE1-2016-00001 számú, „Heves Megyei Foglakoztatási Paktum a 
megyei foglalkoztatás fellendítésére” című projektre, módosítva annak 
elszámolható összköltségét, befejezési határidejét és indikátor vállalásait. 
 

2. A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a Közgyűlés 
Elnökét, hogy a Konzorciumi partnerekkel illetve az Irányító Hatósággal 
egyeztetéseket folytasson, a támogatási szerződés módosítást előkészítse 
(beleértve a költségvetés összeállítását, a határidők és indikátor 
vállalások pontosítását, stb.) és benyújtsa, forrásfelhasználáshoz 
kapcsolódó dokumentumokat aláírja, amennyiben szükségessé válik a 

hiánypótlásához kapcsolódó intézkedéseket tegye meg, illetve a 
kapcsolódó Támogatási szerződés módosítást írja alá a Közgyűlés utólagos 
tájékoztatása mellett. 

 
 

 

     Felelős:  Szabó Róbert 
           Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Dr. Barta Viktor 
       Heves Megye Főjegyzője 
       Göndör J. Tibor 
       Heves Megyei Területfejlesztési  

Ügynökség nKft ügyvezetője 
Dudás Tamás 
Heves Megyei Térségfejlesztési nKft 
ügyvezetője 

 
Határidő: értelem szerint 

 


