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Heves Megyei Közgyűlés 

 

 

H e l y b e n 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

 

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.  

 

A Heves megyei foglalkoztatási megállapodás célja, hogy a Heves Megyei Önkormányzat 

vezetésével, az egész megyére kiterjedően létrejövő foglalkoztatási együttműködés, 

partnerség (paktum) hozzájusson azon forráshoz, mely segítségével – a projekt megvalósítása 

során kialakított stratégia mentén – a konzorciumi partnereink bevonásával képzési és 

foglalkoztatási programokat valósítunk meg. 

 

A projekt közvetlen célcsoportját azok az adott térségben munkát vállalni szándékozó, 

álláskereső hátrányos helyzetű személyek, közfoglalkoztatásból kilépők és inaktívak adják, 

akik a pályázati felhívásban meghatározott feltételek mentén bevonásra kerülnek a megyei 

paktum egyes programjaiba. A közvetlen célcsoport körébe tartoznak továbbá azok a megyei 

vállalkozások és foglalkoztatók, akik igényeiket megfogalmazva a paktum keretében 

részesülhetnek foglalkoztatási bértámogatásban, ezzel biztosítva a saját fejlődésüket. A 

projekt közvetett célcsoportja a projektbe bevont munkanélküli személyek közvetlen 

környezete, családja, végső soron a megye lakossága. 

 

Az előző beszámoló óta elvégzett tevékenységekről az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt  

Közgyűlést:  

 



 

- 2019 áprilisában monitoring látogatást tartottunk a Dél-hevesi Foglalkoztatási 

paktumoknál, áttekintve az előző negyedéves találkozó óta elvégzett feladatokat, 

valamint a projekt előrehaladását.  

- Részt vettünk a Heves Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya által 

megrendezett Munkáltatói Fórumon.  

- A Füzesabonyi Foglalkoztatási Paktum kollégáival közösen csatlakoztunk a „Szakmák 

Éjszakája” elnevezésű országos rendezvénysorozathoz, amely során szakmákhoz 

kapcsolódó interaktív programokkal vártuk a fiatalokat és családokat a füzesabonyi 

Remenyik Zsigmond Gimnázium és Szakgimnáziumban.   

- Szakmai segítséget nyújtottunk és jelen voltunk az I. Hevesi Karriernapon, amelyet a 

Dél-hevesi Foglalkoztatási Paktum szervezett.  

- Április hónapban megkezdtük a 2019. június 06-án megrendezésre kerülő 

Foglalkoztatási Fórum és termékkóstolóval egybekötött Piac elnevezésű rendezvény 

előkészületeit, mely során számos kistermelővel – személyesen és telefonon - 

egyeztettünk a részvételről. 

 

- 2019. május közepén megrendezett Partnertalálkozónk alkalmával összegyűjtöttük a 

helyi paktumok és Eger Megyei Jogú Város paktumának tapasztalatait munkaerő-

tartalék elérése, bevonása, inaktív személyek aktiválása témakörben.  

- Kiállítóként részt vettünk a Füzesabonyban megrendezett Civil EXPO-n, ahol remek 

alkalmunk nyílt személyesen is találkozni a helyi termelőkkel, továbbá részt vettünk a 

Füzesabonyi Foglalkoztatási Paktum Foglalkoztatási Fórumán is. 

 

- 2019. június 3-án a Pénzügyminisztérium Foglalkoztatási Szolgálat Főosztály által 

Budapesten megrendezett országos konferencián 2 témában - megyei paktumok, mint 

ernyőszervezetek és munkaerő-tartalék elérése, bevonása, inaktívak aktiválása – 

kaptunk felkérést, hogy kerekasztal beszélgetés keretén belül mutassuk be a Heves 

megyében folyó paktumprojektet.  

- Június 6-án nagyszabású Foglalkoztatási Fórumot szerveztünk közel 100 fő 

részvételével, melyet termelői piaccal egészítettünk ki, 18 megyei kistermelő 

részvételével és vásárlási lehetőséggel. A Fórum célja a termék és 

szolgáltatásfejlesztés, illetve partnerségi kapcsolatok kialakítása és összehangolása 

volt. 

- A Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a Heves Megyei Kormányhivatal 

Foglalkoztatási Főosztálya június közepén két helyszínen – Egerben és Gyöngyösön -  

rendezte meg az „Enyém a pálya! Állásbörze és Karriernap” elnevezésű rendezvényét, 

ahol szakmai és karrier tanácsokkal, próbainterjúval illetve fényképes önéletrajz 

elkészítésének lehetőségével segítettük az érdeklődőket.  

- Elvégeztük a 2. negyedéves monitoring látogatást az Észak-hevesi Foglalkoztatási 

Paktumnál.  

 

- 2019. július hónapban folytattuk a monitoring látogatásokat az Egerszalóki, a 

Füzesabonyi, az Eger MJV és a Dél-hevesi Foglalkoztatási paktumoknál. 

 

- A Heves Megyei Kormányhivatal Pétervásárai Járási Hivatal hivatalvezetőjének 

kezdeményezésére a Paktumiroda is részt vett a siroki székhelyű Mátrametál Kft. 

–nél megrendezett „Pétervására járás munkáltatói egyeztetés” elnevezésű 

találkozón, amelynek célja a munkaerő - igénnyel kapcsolatban a munkáltatókat érő 



 

kihívások felmérése, azok lehetséges megoldási módjai és megoldási lehetőségei, 

összevetve a rendelkezésre álló eszközrendszerrel.  

- Az előző évek pozitív visszajelzései alapján 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 

ismételten 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.  

 

- A helyi paktumok 3. negyedéves monitoring látogatására 2019. szeptemberben került 

sor, mindemellett részt vettünk az Észak-hevesi Foglalkoztatási Paktum Irányító 

Csoport ülésén és Foglalkoztatási Fórumán, az Egerszalóki Foglalkoztatási Paktum 

Foglalkoztatási Fórumán, az Egri Foglalkoztatási Paktum Irányító Csoport ülésén.  

- Megrendezésre került a soron következő Irányító Csoport ülés és Partnertalálkozó is.  

- A Paktumiroda jelen volt a Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és az Eszterházy 

Károly Egyetem közös szervezésében megrendezett pályaorientációs konferencián, 

melynek fő témája a szakképzési rendszer átalakítása volt.  

- Kapcsolódva a 2019. novemberben Tiszanánán megrendezésre kerülő Foglalkoztatási 

Fórum és Munkaerő-piaci roadshow rendezvényhez, személyes egyeztetésen vettünk 

részt a település vezetőjénél.  

- A Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával közösen a Paktumiroda is 

csatlakozott a „Kutatók Éjszakája” országos rendezvénysorozathoz.  

 

- 2019 októberében részt vettünk a Dél-hevesi Foglalkoztatási Paktum Irányító Csoport 

ülésén, valamint ismételten megrendezésre került az őszi Állásbörze gyöngyösi és egri 

helyszíneken, Paktumirodai részvétellel.  

- A Pénzügyminisztérium Foglalkoztatási Szolgálat Főosztálya regionális konferenciát 

szervezett Miskolcon, ahová Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád és Heves megye 

Foglalkoztatási Paktumai, a megyei Kormányhivatalok és az Irányító Hatóság is 

meghívást kaptak. A találkozón ismét felkérést kaptunk 2 műhelybeszélgetés 

moderálására, és az eredmények, tapasztalatok bemutatására. 

- Megkezdtük a novemberi Foglalkoztatási Fórum és Munkaerő-piaci roadshow 

előkészületeit, rendszerezve a vállalkozói és lakossági fórum résztvevőit is előadóit.  

- Az Észak-hevesi Foglalkoztatási Paktum helyi termelők részére 6 alkalmas képzés 

keretében szakmai napot szervezett a mónosbéli „Bükki Sajtmanufaktúránál”, amely 

eseményre a Paktumiroda munkatársai is ellátogattak.  

 

- 2019. november elején megrendezésre került az év második Foglalkoztatási Fóruma 

Tiszanánán, 110 fő részvételével. A várhatóan 4 rendezvényből álló roadshow a 

megyében azon térségekben kerül megrendezésre, ahol a munkanélküliség, és az 

inaktívak aránya magas. A dél - hevesi térség 10 településére koncentrálva szólítottuk 

meg a települési vezetőket, a környéken működő vállalkozásokat és a lakosságot. 

- Folytattuk továbbtanulással, szakmaválasztással kapcsolatos pályaorientációs 

tevékenységünket, hiszen a jó pálya- és iskolaválasztás hosszú időre befolyásolhatja 

az életet, a középiskola hatással van a későbbi munkaerő-piaci helyzetre és az 

életpályára.  

 



 

A fentieken túl a Paktumiroda folyamatosan kapcsolatot tart és közvetít a Foglalkoztatási 

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

vállalkozások között. A megyei paktum, a helyi paktumok megalakulásától kezdve ellátja a 

velük kapcsolatos kooperációs, koordinációs és ernyőszervezeti feladatokat. A projekt 

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

ezzel is segítve a két projekt szinergiában történő megvalósulását.  

 

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 száma a Heves Megyei Kormányhivatal jelentése alapján 

755 fő, amely a tervezett létszám 145,75%-a.   

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

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

október végéig bezárólag a tervezett létszám 101,56%-a, 326 fő volt.  

2019. október végéig a foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók közül a támogatása 

utáni 180. napon 301 fő rendelkezett állással (PR 26 indikátor). 

 

A projekt pénzügyi teljesítését érintően az előző beszámoló óta eltelt időszakban egy 

kifizetési kérelem benyújtására került sor, 100.810.182 Ft értékben. A projektmenedzsment 

tevékenység ellátása folyamatosan biztosított. 

 

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.  

Ezt követően a megyei paktum projekt első üteme megvalósításának és 

forrásfelhasználásának tapasztalataira építve, az érintett költségsorra vonatkozó feltételes 

közbeszerzési eljárás lefolytatását követően 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 II. ütem „ráemeléssel” történő megvalósítását célzó 

szerződésmódosítási kérelmünk 2019. augusztus 27-én benyújtásra került, amelynek 

értelmében a jelenleg futó projektünk véghatárideje várhatóan 2021. december 31-re, míg a 

projekt keretében igényelt támogatás összesen (I. és II. ütem együttvéve) mintegy 

1.491.000.000 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 a 966 főt.  

 

 

 

 

 

 



 

 

A tájékoztatót a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága, illetve a Pénzügyi és 

Ellenőrző Bizottsága 2019. november 19-i ülésén tudomásul vette. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a jelen tájékoztatóban foglaltakat tudomásul venni 

szíveskedjék. 

 

 

Eger, 2019. november 21. 

 

dr. Juhász Attila Simon 

 

 

Törvényességi szempontból ellenőriztem: 

 

 

Dr. Barta Viktor 


