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Heves Megyei Közgyűlés 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ és JAVASLAT 

 

a „Heves Megyei Foglakoztatási Paktum a megyei foglalkoztatás fellendítésére” című 

TOP-5.1.1-15-HE1-2016-00001 számú projekt 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 a projekt szakmai (elsősorban a paktumiroda) tevékenysége az 

alábbiakban kerül összefoglalásra. 

  

• 2018 novemberében a Heves Megyei Kormányhivatal által szervezett OKJ 34 762 01 

„szociális gondozó és ápoló” felvételi eljárásán vettünk részt egy lehetséges 

munkáltatóval együtt, amely munkáltató egyben a képzés gyakorlati helyét is biztosítja 

a résztvevők számára.  

• Az Észak-hevesi Foglalkoztatási Paktum, valamint a Füzesabonyi Foglalkoztatási 

Paktum Irányító Csoport ülésein és Foglalkoztatási Fórumain is jelen voltunk.  

• A Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2018. november végén rendezte meg az 

„Enyém a pálya! Állásbörze és Karriernap” elnevezésű rendezvényét Egerben, ahol 

szakmai és karrier tanácsokkal, próbainterjúval illetve fényképes önéletrajz 

elkészítésének lehetőségével segítettük az érdeklődőket.  

• 2018 december elején 2 helyszínen - Gyöngyösön és Tarnaleleszen – szerveztünk 

workshopot, ahol a települési önkormányzatok vezetőit és szociális ügyintézőit 



 

tájékoztattuk a megyei paktum nyújtotta lehetőségekről, a paktum által biztosított 

támogatások révén képzési- és bértámogatások igénybevételéről.  

• 2018. december közepén megrendezésre került a Heves Megyei Foglalkoztatási Paktum 

Irányító Csoport ülése, valamint a Foglalkoztatási Fóruma. 

• 2018 IV. negyedévében monitoring látogatásokat tartottunk a helyi paktumoknál, 

áttekintve az előző negyedéves találkozó óta elvégzett feladatokat, valamint a projektek 

előrehaladását.  

• 2019 januárjában részt vettünk a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Gazdasági 

Évnyitóján, valamint az Észak-hevesi Foglalkoztatási Paktum workshopján 

Tarnaleleszen. 

• Személyes találkozó keretében a Rádi Pékség HR vezetőjét tájékoztattuk a támogatási 

elemekről. 

• Megkezdtük továbbá a 2019-es év tervezését, valamint a 2019. márciusi Irányító 

Csoport ülésre a 2019. évi Munkaterv és Akcióterv kidolgozását.  

• 2019 februárjában részt vettünk a „Szakmák Éjszakája 2019” rendezvénysorozat 

megbeszélésén, a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési és 

Területrendezési Osztálya által megrendezett Felzárkózási Fórumon, illetve a Dél-

hevesi Foglalkoztatási Paktum Foglalkoztatási Fórumán Hevesen.  

• A 2019. március elején megrendezett Partnertalálkozónkon ismertettük a 2019. évre 

tervezett - kötelezően megvalósítandó – rendezvényeinket, valamint jó gyakorlat 

bemutatásán keresztül megismerkedhettek a résztvevők az Agria Humán Kft-vel, amely 

közhasznú nonprofit szervezetként a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását 

mutatta be.  

• Az idei év 1. Irányító Csoport ülésén elfogadásra került a Heves Megyei Foglalkoztatási 

Paktum 2019. évi 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.  

• Az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési 

Hivatal, valamint a Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett országos 

programsorozat keretében részt vettünk a „Szakmavilág roadshow-n”, amely Hevesen 

került megrendezésre, közel 210 felső tagozatos iskolás részvételével. A rendezvény 

célja volt a fiatalok pályaorientációjának segítése, a pályaismeret, önismeret és 

szakmaismeret fejlesztése játékos formában. 

• A helyi paktumok 1. negyedéves monitoring látogatására márciusban kerül sor, illetve 

részt vettünk a Füzesabonyi Foglalkoztatási Paktum, az Észak-hevesi Foglalkoztatási 

Paktum, valamint az Egri Foglalkoztatási Paktum Irányító Csoport ülésein.  

• A megye szociális gazdasága fejlesztésének támogatása, valamint a termék- és 

szolgáltatásfejlesztés elősegítése érdekében személyes találkozón vettünk részt a Ludasi 

Mezőgazdasági és Szociális Szövetkezet képviselőjével.  



 

• 2019. április 12-én megrendezésre kerülő „Szakmák Éjszakája 2019” országos 

rendezvénysorozathoz kapcsolódva a füzesabonyi Remenyik Zsigmond Gimnázium és 

Szakgimnázium programját segítettük.  

• A Heves Megyei Kormányhivatal által kiadott új Képzési Jegyzék és a kapcsolódó 

módszertan megjelenése 2019. április elejére várható. A paktum által generált igények 

alapján indított képzések esetén továbbra is részt veszünk a Foglalkoztatási Főosztály 

által szervezett felvételi eljárásokon, biztosítva a munkáltatók részvételét is.    

 

A Paktumiroda folyamatosan kapcsolatot tart a Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya, a 

Képző Intézmények, a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a vállalkozások 

között. A helyi paktumok megalakulásától kezdve a megyei foglalkoztatási paktum 

Paktumirodája ellátja a helyi paktumokkal 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 projekt pénzügyi teljesítését érintően az előző beszámoló óta eltelt időszakban két kifizetési 

kérelem benyújtására került sor, mintegy 80.000.000 Ft értékben. A projektmenedzsment 

tevékenység ellátása folyamatosan biztosított, jelenleg a 12. mérföldkő teljesítése zajlik. 

 

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 

figyelembevételével - elérte és meghaladta a vállalt 518 főt. Ezen kulcsindikátor száma a Heves 

Megyei Kormányhivatal jelentése alapján 543 fő, amely a tervezett létszám 104,83%-a.  

A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók számába (PR 25 indikátor) csak a 6 

hónapot meghaladó időtartamú foglalkoztatás számítható bele, amely indikátor száma 2019. 

február 28-ig bezárólag a tervezett létszám 101,56%-a, 326 fő.  

2019. február 28-ig bezárólag 543 fő munkaerő-piaci programjának zárása valósult meg, 

amelyből a foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók közül a támogatása utáni 180. 

napon a tervezett létszám 75,63%-a, 121 fő rendelkezett állással (PR 26 indikátor). 

 

Az Irányító Hatósággal lefolytatott többkörös, hónapokon át tartó egyeztetések 

eredményeképpen a megyei paktum projekt II. ütemének megvalósításához kapcsolódó 

„ráemelés” folyamatának első lépéseként a jelenleg futó projektünk 2019. december 31-ig 

történő meghosszabbítására került sor. Az erre vonatkozóan benyújtott Támogatási szerződés 

módosítási kérelmünk 2019. február 28-án került jóváhagyásra.  

Ezt követően a megyei paktum projekt első üteme megvalósításának és forrásfelhasználásának 

tapasztalataira építve kerülhetett véglegesítésre a ráemelés keretében felhasználni tervezett 

forrás pontos nagysága és az ehhez kapcsolódó indikátor-vállalás, figyelemmel a TOP 

végrehajtása kapcsán várható teljesítmény-tartalék átcsoportosítások alapján kialakuló 

forrásnagyságra is.  



 

A fentiekre tekintettel a kidolgozás alatt álló – a II. ütem „ráemeléssel” történő megvalósítását 

célzó - szerződésmódosítási kérelmünk értelmében a jelenleg futó projektünk véghatárideje 

várhatóan 2021. december 31-re, míg a projekt keretében igényelt támogatás összesen (I. és II. 

ütem együttvéve) mintegy 1.512.000.000 Ft-ra módosul. A forrásráemelés eredményeként a 

körülbelül 5 és fél éves megvalósítási időszak végére a munkaerő-piaci programokban 

résztvevők száma (a maximális forráslekötés esetén) várhatóan eléri az 1.121 főt.  

 

A Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága 2019. április 16-i ülésén 11 igen 

szavazattal, egyhangúlag támogatta a határozati javaslat közgyűlési megtárgyalását és a 

határozati javaslat elfogadását.   

 

Kérem Tisztelt Közgyűléstől a tájékoztatóban foglaltak szíves tudomásul vételét, valamint a 

megyei foglalkoztatási paktum projekt II. ütemének a folyamatban lévő I. ütemre „ráemeléssel” 

– egységes projekt keretében - történő megvalósítását célzó szerződésmódosítási kérelem 

kapcsán a határozati javaslat elfogadását! 

 

 

Eger, 2019. április 17. 

 

 

 

Szabó Róbert  

 

 

Törvényességi szempontból ellenőriztem: 

 

 

 

Dr. Barta Viktor 

 

 

  



 

Közgyűlési határozati javaslat: 

 

1. A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a TOP-5.1.1.-15-HE1-2016-

00001 számú, „Heves Megyei Foglalkoztatási Paktum a megyei foglalkoztatás 

fellendítésére” című projekt forrás „ráemelés” kérelmét érintően azzal, hogy a 

projekt összköltsége a „ráemelést” követően az 1,512 mrd Ft összeget nem fogja 

meghaladni.  

2. A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért továbbá azzal, hogy a projekt 

véghatárideje 2021. december 31-re módosuljon. 

3. A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a Közgyűlés Elnökét, 

hogy a forrásfelhasználásra vonatkozó dokumentumokat aláírja, a támogatási 

szerződés-módosítást előkészítse, összeállítsa és benyújtsa, amennyiben 

szükségessé válik a hiánypótlásához kapcsolódó intézkedéseket tegye meg, illetve a 

kapcsolódó Támogatási szerződés-módosítást aláírja 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 szerűen 

 
 


