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Heves Megyei Közgyűlés 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

 

 

a TOP-5.1.1-15-HE1-2016-00001 azonosító számú „Heves Megyei Foglakoztatási 

Paktum a megyei foglalkoztatás fellendítésére” című 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.   

 

Az előző beszámoló óta elvégzett tevékenységekről az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt 

Bizottságot.  

 

2018 márciusában megrendezett Irányító Csoport ülésen elfogadásra került a Heves Megyei 

Foglalkoztatási Paktum aktualizált Munkaprogramja, Akcióterve, valamint Paktumszervezeti 

Munkaterve, amely dokumentumok tartalmazzák a projekt megvalósításához, működéséhez 

szükséges szakmai tevékenységeket, a tevékenységekhez kapcsolódó részletes ütemezést, 

valamint a feladatellátásért felelős szervezeteket.  

 

2018 áprilisában a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a GINOP-6.1.7 „Munkahelyi 

képzések támogatása” című projekt keretében országos nyitórendezvényt szervezett, amely 

rendezvényre előadóként felkérést kapott a Heves Megyei Paktumiroda is.  

Ebben a hónapban második alkalommal került megrendezésre Partnertalálkozó, amely 

rendezvényen az NGM – Foglalkoztatási Szolgálat Főosztályának képviselői is jelen voltak.  

 

2018 májusában a BOSCH hatvani üzemében nagy létszámú munkaerő igény kielégítése 

céljából személyes egyeztetés keretében nyújtott tájékoztatást a Heves Megyei Paktumiroda, 

amely találkozón a Heves Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya, valamint a 

Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara is jelen volt.  

A Szihalmon megrendezett Civil Expo-n - közös együttműködésben Füzesabony 

Foglalkoztatási Paktumával – kiállítóként volt lehetőség tájékoztatni az érdeklődőket az 



 

igénybe vehető támogatásokról, képzésekről.  

A Kamarai Üzleti Füzet májusi számában Eger MJV Foglalkoztatási Paktumával közös 

együttműködésben jelent meg információs anyag a 2 paktumiroda munkájáról, főbb 

feladatairól.  

Május végén a Pénzügyminisztérium Foglalkoztatási Szolgálat Főosztály szervezésében a 

megyei paktumok regionális értekezletén bemutatásra került többek között a projekt 

előrehaladása, tapasztalatok, jó gyakorlatok, illetve megvitatásra kerültek a felmerült 

problémák.  

 

2018 júniusában Irányító Csoport és Foglalkoztatási Fórum megtartására került sor.   

 

Több egri és megyei szervezet, illetve vállalat részvételével pályaorientációs napot 

szerveztünk általános iskolások részére Kerecsenden, Felsőtárkányban valamint Egerben.  

A Paktumiroda részt vett továbbá a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által 

szervezett HR Klub-on, ahol közel 30 vállalat HR munkatársa, cégvezetője volt jelen.  

Állandó meghívott vendégként Eger MJV Foglalkoztatási Paktuma által megrendezett 

Irányító Csoport ülésen, illetve Foglalkoztatási Fórumon is jelen voltunk.  

2018 2. negyedévében monitoring ellenőrzéseket tartottunk a helyi paktumoknál, áttekintve a 

kapcsolódó projektek előrehaladását. 

 

2018 júliusában Eger MJV Foglalkoztatási Paktumával közös egyeztetésen vettünk részt a ZF 

Hungária Kft. képviselőivel azon célból, hogy az új gyárrészleg nagyszámú munkaerő 

felvételéhez milyen módon tudunk segítséget nyújtani. 

Az Egri Szakképzési Centrum, IFI Pont, Új Nemzedék, Heves Megyei Kereskedelmi és 

Iparkamara, Eger MJV, Egri TISZK, Heves Megyei Foglalkoztatási Paktum illetve a ZF 

Hungária Kft. összefogásában megrendeztük a PontOttParty-t, ahol pályakövetési és karrier 

tanácsadással mértük fel a fiatalok érdeklődési körét, valamint célirányos tájékoztatást adtunk 

a megyei vállalati lehetőségekről, illetve a sikertelen egyetemi felvételik esetén választható 

képzésekről.  

 

2018 szeptemberében ismételten Partnertalálkozó valamint Irányító Csoport ülés került 

megrendezésre, illetve a 3. negyedévben esedékes monitoring ellenőrzéseket is megtartottuk a 

helyi paktumoknál.  

Részt vettünk a második alkalommal megrendezett HR Klub-on a Heves Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara székházában.  

A projekt keretében megvalósuló képzések eredményeinek nyomon követése érdekében jelen 

voltunk a Heves Megyei Kormányhivatal által szervezett pincér képzés gyakorlati vizsgáján 

is.   

 

2018 októberében Füzesabonyi illetve a Dél-hevesi Foglalkoztatási Paktum Kollégáival 

közösen kiállítóként vettünk részt az Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Campusán 

megrendezett „Karriernap és Állásbörzén”.  

A Heves Megyei Paktumiroda munkatársa jelen volt a Pénzügyminisztérium Foglalkoztatási 

Szolgálat Főosztálya által szervezett a TOP-ból finanszírozott foglalkoztatási paktumok 

végrehajtásában résztvevő munkaerőpiaci szolgáltatóknak a támogatására, a programokon 

belüli szolgáltatások minél magasabb szintű megvalósításának elősegítése érdekében 

megrendezésre kerülő workshop-ján. 

 

A megyei szociális gazdaság fejlesztésének támogatása, termék- és szolgáltatásfejlesztés 

elősegítése érdekében személyes találkozón vettünk részt Tófalu, Nagyvisnyó községek 



 

Polgármestereinél, ahol bemutatásra kerültek a településen végzett tevékenységek.  

Részt vettünk továbbá a Dél-hevesi Foglalkoztatási Paktum Foglalkoztatási Fórumán.  

Október hónapban a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szakmai támogatásával 

hírlevélen keresztül küldtünk ki munkáltatói igényfelmérést.   

Az Irányító Hatóság állásfoglalása alapján a Pénzügyminisztérium megküldte a paktum 

minősítésére vonatkozó iránymutatást. A projekt befejezésének feltétele ugyanis a paktum 

minősítési eljárás befejezése, amely két szakaszban és két szinten történik: időközi és 

projektvégi értékelés. A kérdéssor objektív és szubjektív értékelés alapján készült.  

   

2018 novemberében részt vettünk a Heves Megyei Kormányhivatal által szervezett 

Pályaválasztási Kiállításon az egri Körcsarnokban.  

A Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett HR-klub immár harmadik 

rendezvényén szintén képviseltette magát a Heves Megyei Paktumiroda, amely tréningen a 

megyei munkáltatók humánerőforrás szakemberei vettek részt. A rendezvényen a gyakorlati 

tréning mellett interjút készítettünk a munkáltatók képviselőivel, amelyben választ kaptunk az 

aktuális munkaerő igényükről, a foglalkoztatást érintő terveikről, esetleges beruházásaikról.  

A Heves Megyei Paktumiroda továbbra is részt vesz a Heves Megyei Kormányhivatal által 

indított képzések szakmai felvételi eljárásain, amelyhez kapcsolódóan lehetőséget biztosít a 

munkáltatóknak, hogy tájékoztatás céljából jelen legyenek. A tavalyi évben elindult szociális 

gondozó- és ápoló képzésen részt vettek közül a munkáltatói szándéknyilatkozatot tevő 

noszvaji Idősek Otthona a sikeres vizsgát követően 4 főt foglalkoztat. A noszvaji Idősek 

Otthonának képviselői a jelenleg induló tanfolyam felvételi eljárásán is jelen voltak, valamint 

– a pozitív visszajelzések alapján a Képző Intézmény kérésére - biztosítják a gyakorlati 

képzés helyszínét.  

2018. november 8-án immár 4. alkalommal, 17 fő részvételével került megszervezésre 

Partnertalálkozó a Megyeházán.  

 

A Paktumiroda folyamatos kapcsolatot tart a Foglalkoztatási Főosztály, a Képző 

Intézmények, a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a vállalkozások között. 

A helyi paktumok kapcsán azok megalakulásától 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.  

 

A tevékenységünkhöz kapcsolódó Befektetés- és beruházásösztönző honlap elkészült, amely 

honlap frissítése folyamatos.  

 

A paktumhoz folyamatosan beérkező vállalkozói igényeknek megfelelően valósul meg a 

paktum képzési és foglalkoztatási programeleme.  

A jelenleg is futó projekt számszerűsíthető eredményeként a megyei paktum keretében a 

munkaerő-piaci programokban résztvevők száma (PO 25 indikátor) – Heves megye ITP-jében 

meghatározott forrásarányos célérték figyelembe vételével- elérte és meghaladta a vállalt 518 

főt. Ezen kulcsindikátor teljesítése a Heves Megyei Kormányhivatal 2018. 41. heti jelentése 

alapján 2018. november 09-én 543 főt számlál, amely a tervezett létszám 104,83%-a.   

 

A TOP foglalkoztatási paktumok keretében 2018. szeptember végéig munkaerőigény 

kielégítése céljából igényelt képzésre vonatkozóan a kormányhivatal hatályos képzési 

jegyzékén szereplő 27 szakirány tekintetében érkezett be munkáltatói szándéknyilatkozat.  

Szeptember végéig 8 tanfolyam fejeződött be, amelyre a TOP-5.1.1-15-HE1-2016-00001 

program ügyfelei közül 43 fő került beiskolázásra, közülük 40 főnek volt záróvizsga 



 

kötelezettsége, amelyből mind a 40 fő sikeresen vizsgázott (93,02 %). 

 

Heves Megye Közgyűlése – a megyei paktum projekt keretében megvalósuló munkaerő-piaci 

támogatások folyamatosságának biztosítása érdekében – 2018. január 26-i ülésén akként 

döntött, hogy kezdeményezi az Irányító Hatóságnál 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 „ráemelését” a 

folyamatban lévő futó projektre. Ezen közgyűlési döntés alapján a Konzorciumi partnerekkel 

és az Irányító Hatósággal való egyeztetéseket követően 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 érintő 

szerződésmódosítási kérelem 2018. április végén benyújtásra került.  

 

Hosszas, hónapokon át tartó egyeztetések ellenére 2018. október elején a Kormány által 

meghatározott célok érdekében arról döntött az Irányító Hatóság, hogy a „ráemelés” helyett 

mégis újabb támogatási kérelmet kell benyújtani 2018. október 31-ig az ITP alapján még 

felhasználásra váró összegre. Ez a változás rengeteg kérdést vetett fel a jelenleg futó projekt 

idén év végével való lezárását érintően. Ezek tisztázása érdekében részt vettünk a 

Pénzügyminisztérium által az érintett megyei önkormányzatok és megyei jogú városok 

számára szervezett egyeztetésen. Mivel a felmerült kérdéseket nem sikerült megnyugtatóan 

tisztázni, ezért – elkerülendő a konzorciumvezető Heves Megyei Önkormányzatot és a 

konzorciumi partnereket esetleges pénzügyi hátránnyal sújtó helyzetet – támogatási kérelem 

benyújtására nem került sor. A helyzet megoldására újabb konzultációs lehetőséget kértünk az 

Irányító Hatóságtól, melyre 2018. november 7-én került sor. Ennek eredménye, hogy mégis a 

futó projektre történő „ráemelés” a legjobb megoldás a felmerülő kérdések és ellátandó 

feladatok megoldására. A kidolgozás alatt álló szerződésmódosítási kérelem értelmében a 

jelenleg futó projektünk véghatárideje várhatóan 2021. szeptember 30-ra, míg a projekt által 

elérhető forrás legfeljebb 1.730.000.000 Ft-ra módosul. A forrásráemelés eredményeként a 

mintegy 5 éves megvalósítási időszak végére a munkaerő-piaci programokban résztvevők 

száma (a maximális forráslekötés esetén) várhatóan eléri a 1.121 főt. A megyei paktum 

projekt első üteme megvalósításának és forrásfelhasználásának tapasztalatai alapján kerülhet 

véglegesítésre a felhasználni tervezett forrás pontos nagysága és az ehhez kapcsolódó 

indikátor-vállalás.  

Az előző beszámoló óta eltelt időszakban három kifizetési kérelem benyújtására került sor, 

mintegy 339.000.000 Ft értékben. A projektmenedzsment tevékenység ellátása folyamatosan 

biztosított, jelenleg a 11. mérföldkő teljesítése zajlik. 

A tájékoztatót a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága 2018. november 20-i 

ülésén tudomásul vette. 

Kérem a tájékoztatóban foglaltak szíves tudomásul vételét! 

 

 

Eger, 2018. november 21. 

 

Szabó Róbert  

 

Törvényességi szempontból ellenőriztem: 

 

 

Dr. Barta Viktor 


