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Heves Megye Közgyűlése 

 

H e l y b e n  

 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

 

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

foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” című felhívásra benyújtott 

pályázat megvalósításának előrehaladásáról 

 

 

 

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 fent megjelölt TOP projekt vonatkozásában a támogatási szerződés megkötésére 2016. 

július 26-án került sor, a projekt 2016. július 1-jével kezdődött meg. A megyei paktumban 

való részvételre való felkérését követően, 2016. december 07-én került sor Heves Megye 

Foglalkoztatási Paktum Együttműködési Megállapodásának ünnepélyes aláírására és az 

Alakuló Ülés megtartására. 2016. december 15-én az Irányító Csoport és a Foglalkoztatási 

Fórum egyaránt elfogadta Heves Megyei Gazdaság- és Foglalkoztatás Fejlesztési 

Együttműködési Programját. Ezt követően a megvalósítási szakasz 2017 júliusában 

kezdődhetett meg. 

 

A projektfejlesztési szakasz lezárását követően 2017. júliusban kezdődhettek meg az első 

képzések a megyei paktum projekt keretében.  

 

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 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. Feladataik közé tartozik továbbá a helyi 

foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési kezdeményezések ösztönzése, előkészítése, segítése, 

összehangolása a megyei stratégiával, egyúttal biztosítva a megyei koordinációt. 

 

2017 őszétől a paktumhoz folyamatosan beérkező vállalkozói igényeknek megfelelően 

valósul meg a paktum képzési és foglalkoztatási programeleme.  

A Képzési Jegyzékben szereplő, korábbi paktumjelzésekre alapozó szakirányokhoz 

kapcsolódó munkáltatói szándéknyilatkozatok összegyűjtése folyamatos, hivatkozva a TOP-

5.1.1-15, TOP-5.1.2-15 és TOP-6.8.2-15 munkaerő-piaci programok eljárásrendjére, 

amely alapján a képzési támogatás megítélésénél kiemelt szerepet kell kapnia a paktum 

szerinti keresleten alapuló képzéseknek.  

 

A projekt megvalósítása során több alkalommal folytattunk a Heves Megyei Kereskedelmi és 

Iparkamara szakmai támogatásával vállalkozói igényfelmérést. A tavalyi év folyamán 

kiemelt hangsúlyt fektettünk az inaktívak felkutatására. Az e körben folytatott adatgyűjtés 

keretében 20 települési önkormányzat által rendelkezésünkre bocsátott információ alapján 

jelenleg mintegy 1000 fő inaktív személyről van tudomásunk. A települési 

önkormányzatokkal való személyes kapcsolatfelvétel is megkezdődött, a visszajelzések 

pozitívak, a polgármesterek érdeklődést mutatnak a projekt nyújtotta lehetőségek iránt.  

 

2017 novemberében létrejött a négy új helyi paktum, amely szervezetekkel való 

kapcsolattartás, együttműködés folyamatos. A Paktumiroda megalakulásuktól kezdve ellátja 

a velük kapcsolatos kooperációs, koordinációs, ernyőszervezeti feladatokat. A projekt 

megvalósítása során folyamatos a kapcsolattartás Eger Megyei Jogú Város paktumával is, 

ezzel is segítve a két projekt szinergiában történő megvalósítását.  

 

2017 decemberében Irányító Csoport és Foglalkoztatási Fórum megtartására került sor. 2018. 

első negyedévében negyedéves monitoring ellenőrzéseket tartottunk a helyi paktumoknál, 

áttekintve a kapcsolódó projektek előrehaladását.  

 

Heves Megye Közgyűlése 2018. január 26-i ülésén arról döntött, hogy 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 projekt elszámolható összköltségét, befejezési határidejét 

és indikátor vállalásait módosítsa.  

Erre vonatkozóan a Konzorciumi partnerekkel és az Irányító Hatósággal való egyeztetések 

megtörténtek, a Támogatási szerződésmódosítás április végéig benyújtásra kerül.  

 

A jelenleg is futó 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.  

Ezen kulcsindikátor teljesítése a Heves Megyei Kormányhivatal 2018. 14. heti jelentése 

alapján 2018. április 9-én már elérte a 371 főt (71,62 %). 

 

A tájékoztatót a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága 2018. április 17-i ülésén 

tudomásul vette. 

 

Kérem a tájékoztatóban foglaltak szíves tudomásul vételét! 

 

 

Eger, 2018. április 18. 

 

 

Szabó Róbert  

 

 

 

Törvényességi szempontból ellenőriztem: 

 

 

 

Dr. Barta Viktor 

 
 


