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I. Bevezetés 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata és a Jász‐Nagykun‐Szolnok Megyei Kormányhivatal konzorciumban 

nyújtott  be  pályázatot  a  TOP‐5.1.2‐16  kódszámú  „Helyi  foglalkoztatási  együttműködések”  című 

Pályázati  Felhívásra.  TOP‐5.1.2‐15‐JN1‐2016‐00008  kódszámmal  és  „Humánerőforrás  bővítése  a 

Kunhegyesi  Foglalkoztatási  Paktum  Keretében”  címmel  a  pályázat  támogatásban  részesült.  A 

Konzorcium  tagjai  fontos  feladatnak  tartják  a  Kunhegyesi  járás  gazdaságának  fellendítését, 

foglalkoztatási  szintjének  és  a  lakosság  életszínvonalának  növelését.  A  Kunhegyesi  járás  területén 

működő  vállalkozások  és  egyéb  munkaadók  számára  egyre  nagyobb  problémaként  jelentkezik  a 

munkaerő megtartása, a megfelelő mennyiségű és minőségű munkaerő megtalálása. A  támogatási 

kérelem  alapvető  célja  a  foglalkoztatottsági  szint  növelése,  a  magasan  képzett  munkaerő 

rendelkezésre állása, a szakképzés minőségi javítása, a hátrányos helyzetű lakosság tartós munkaerő‐

piaci integrációja és a helyi partnerségek megerősítése, ezáltal pedig a járás gazdasági helyzetének és 

versenyképességének javítása. 

 

A Kunhegyesi  Járási  Foglalkoztatási Paktum a munkaerő‐piaci  szereplők megállapodásban  rögzített 

összefogása azzal a céllal, hogy:  

 megismerjék a járási foglalkoztatási nehézségek és munkanélküliség okait,  

 hozzájáruljanak foglalkoztatást elősegítő programok megvalósításához,  

 hozzájáruljanak a térségi szereplők gazdasági és humánerőforrás fejlesztési elképzeléseinek és 

céljainak összehangolásához, ill. a problémákra való megoldás kereséséhez, valamint 

 a  foglalkoztatási  célok  eredményes  megvalósítása  érdekében  a  pénzügyi  források 

összehangolásához.  

Az Együttműködési Megállapodást aláírók felelősséget éreznek a térség foglalkoztatási helyzetéért és 

készek lehetőségeiket a térség gazdaságfejlesztési céljainak szolgálatába állítani. 

 

II. A Foglalkoztatási együttműködést (Paktumot) létrehozó és azt alkotó szervezetek 
 

A Foglalkoztatási Paktumot létrehozó első szervezetek a következők, mely szervezetek képviselői jelen 

együttműködési megállapodást kézjegyükkel látták el: 

  Szervezet megnevezése 

1  Kunhegyes Városi Önkormányzat 

2  Jász‐Nagykun‐Szolnok Megyei Kormányhivatal 

3  Jász‐Nagykun‐Szolnok Megyei Önkormányzat 

4  Jász‐Nagykun‐Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 



KUNHEGYESI JÁRÁSI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

TOP‐5.1.2‐15‐JN1‐2016‐00008 
 

2 
 

  Szervezet megnevezése 

5  Jász‐Nagykun‐Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunhegyesi Járási Hivatal 

6  Jász‐Nagykun‐Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunhegyesi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály

7  Abádszalók Város Önkormányzata 

8  Tiszagyenda Községi önkormányzata 

9  Tiszabura Községi Önkormányzat 

10  Tomajmonostora Község Önkormányzata 

11  Tiszabő Községi Önkormányzat 

12  Tiszaroff Község Önkormányzata 

13  Kunhegyesi Mikro‐ Térségi Szociális Társulás 

14  Abádszalók‐Kunhegyes Közös Szennyvízkezelő Társulás 

15  Szuper Beton Kft. 

16  4 ÉK Kft. 

17  Agromix 2002 Kft. 

18  Bojti Imre egyéni vállalkozó 

19  Nagykun‐Hús Kft. 

 

Felek  rögzítik,  hogy  a  Paktum  egy  nyitott  együttműködési  szerveződés,  melyhez  bármikor 

csatlakozhatnak  mindazon  egyéb,  a  Paktum  vonatkozásában  relevanciával  bíró  területeken 

tevékenykedő  szervezetek,  amelyek  a  Paktum  céljait  magukra  nézve  kötelezőként  elismerve, 

szándéknyilatkozatban  fejezik  ki  csatlakozási  szándékukat.  A  Paktumhoz  történő  csatlakozás  a 

szándéknyilatkozatnak  az  irányító  szervhez  tett  bejelentésével  (Kunhegyes  Város  Önkormányzat 

címére megküldve) válik hatályossá. Felek megállapodnak abban, hogy a Paktumból bármely szervezet 

bármikor kiválhat, amennyiben ezirányú szándékát a Paktum irányító szervezete részére bejelenti a XI. 

pont szerint.  

 

III. A Foglalkoztatási Paktum célkitűzései  
 

A Paktum célkitűzései alapvetően kapcsolódnak az országos és megyei foglalkoztatáspolitikai célokhoz 

és a térség gazdaságfejlesztési elképzeléseihez.  

 

A program általános célja:  

A  Kunhegyesi  járás  gazdaságának  megerősítését,  a  társadalmi  folyamatok  megújítását,  valamint 

munkaerő‐piaci,  foglalkoztatási  és  képzési  fejlesztések  összehangolását  támogató  módszerek 

kialakítása, bevezetése és megvalósítása. 

 

Specifikus célok:  
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 A  gazdasági  és  társadalmi  rendszerekben  megjelenő  negatív  folyamatok  visszafordítását 

támogató  lépések,  tevékenységek  megvalósítása  a  járás  versenyképességének  erősítése 

érdekében 

 A  járás  munkaerő‐piaci,  foglalkoztatási,  képzési  struktúrájának,  összekapcsolódásának 

javítása, megerősítése 

 

IV. A Foglalkoztatási Paktum célcsoportjai  
 

A Kunhegyesi  Járási  Foglalkoztatási Paktum  közvetlen  célcsoportját azon  személyek és  szervezetek 

alkotják,  akik/amelyek  a  projekt  keretében  nyújtott  szolgáltatásnak  végső  felhasználóinak, 

kedvezményezettjeinek tekinthetők.  

Célcsoporti  személyek:  a  TOP‐5.1.2‐1‐15  felhívás  azonosította  a  közvetlen  célcsoportok,  akik  a 

térségben  munkát  vállalni  szándékozó,  álláskereső  hátrányos  helyzetű  személyek,  inaktívak  és 

közfoglalkoztatottak közül kerülnek ki, az alábbi kategóriák szerint: 

o alacsony iskolai végzettségűek  

o 25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők 

o 50 év felettiek 

o GYED‐ről, GYES‐ről, ápolási díjról visszatérők, vagy  legalább egy gyermeket egyedül 

nevelő felnőttek 

o foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők 

o tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek  

o megváltozott munkaképességű személyek 

o roma nemzetiséghez tartozó személyek 

o inaktívak 

o közfoglalkoztatottak 

 

V. Kunhegyesi Járási Foglalkoztatási Paktum szervezete 
 

A  Paktum  egy  nyitott  együttműködési  szerveződés  (fórum). A  Támogatók  köréhez  bármikor  lehet 

csatlakozni.  A  csatlakozás  feltétele,  hogy  szándéknyilatkozat  aláírásával  kinyilvánítják,  hogy  jelen 

együttműködési megállapodásban foglaltakkal egyetértenek. A Paktum részét képezik azon támogatók 

szándéknyilatkozatai,  akik  a  dokumentum  tartalmával  egyetértenek  és  a  célkitűzések 

megvalósításában  szerepet  vállalnak.  A  Megállapodás  hatálya  a  TOP‐5.1.2‐15‐JN1‐2016‐00008 

azonosító számú projekt végrehajtásának időszaka. 
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Felek  megállapodnak  abban,  hogy  a  szerveződés  megfelelő,  hatékony  működéséhez  strukturált 

felépítésre van szükség, melyben az egyes szervek feladatköre kellően elhatárolt egymástól. 

Felek megállapodnak  abban  is,  hogy  jelen  együttműködési megállapodás  keretében  a  szervezeti 

működésnek  csupán  a  kereteit határozzák meg,  a paktumszervezet  konkrét működési  szabályait  a 

paktum  egyes  szerveinek  saját  ügyrendje  tartalmazza, melyet  a megállapodás  aláírását  követően 

fogadnak el. 

Mindezek alapján, Felek a Paktum szervezeti felépítését az alábbiak szerint határozzák meg: 

a) Foglalkoztatási Fórum 

b) Irányító Csoport 

c) Paktumiroda 

 

 

VI. Foglalkoztatási Fórum 
 

A  Fórum  a  Paktum  legfőbb  szerveként működik,  amely  szervnek  a  Paktumot  alkotó  valamennyi 

szervezet  a  tagja.  A  tagok  a  Fórum  ülésein  és  munkájában  jogosultak  aktívan  részt  venni.  A 

Foglalkoztatási Paktum tagjai Foglalkoztatási Fórumot működtetnek, amely biztosítja a Foglalkoztatási 

Paktum  nyilvánosságát  és  társadalmasítását.  A  Fórumban  a  tagokat  az  általuk  delegált  1‐1  fő 

természetes személy képviseli.  Minden  tagnak 1 szavazata van. A Fórum ülésein a Paktumot alkotó 

szervezetek részéről fő szabály szerint az őket képviselő személyek vesznek részt. A képviselő személy 

akadályoztatása esetén meghatalmazott is képviselheti az adott partner szervezetet. A Fórum tagjait 

képviselő személyek szavazati és tanácskozási joggal rendelkeznek. A Fórum ülései nyilvánosak minden 

érdeklődő helyi lakos és szervezet képviselője számára, azzal, hogy a Fórum ülésein szavazati jog nem 

illeti meg az érdeklődőt, és az érdeklődő részére a Fórum elnöke adhat hozzászólási lehetőséget. 

 

Foglalkoztatási Fórum feladatai: 

A Foglalkoztatási Fórum a paktum megállapodás alapján az alábbi feladatokat látja el: 

 Tagjai számára tájékoztatást nyújt a foglalkoztatást érintő folyamatokról, szabályozásokról, a 

járási Foglalkoztatási Stratégiáról. 

 Biztosítja  a  járási  munkaerő‐piaci  szereplők  közötti  információáramlást  és  a  vélemények 

cseréjét. 

 Az  Irányító Csoportot évente beszámoltatja az előző  időszakban megvalósult foglalkoztatási 

programokról. 



KUNHEGYESI JÁRÁSI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

TOP‐5.1.2‐15‐JN1‐2016‐00008 
 

5 
 

 Áttekinti és értékeli az Irányító Csoport által indított vagy segített képzések, egyéb munkaerő‐

piaci  szolgáltatások  nyújtását,  a  képzett  célcsoportok  elhelyezkedési  mutatóit  és  a 

bértámogatások nyújtását. 

 Javaslatokat fogalmaz meg a következő időszakra vonatkozó Munkaterv összeállításához. 

 Részt  vesz  a  helyi  szervezetek  és  a  lakosság  tájékoztatásában  a  Paktumban  folyó 

tevékenységről, eredményekről. 

 Dönt új tagok felvételéről, az Irányító Fórum vezetőjéről és tagjairól. 

 Elfogadja  a  Paktum  Iroda  éves  beszámolóját,  és  dönt  a  következő  év  tervezett 

költségvetéséről. 

 

VII. Irányító Csoport 
 

A Foglalkoztatási Paktumot az Irányító Csoport vezeti és összefogja, irányítja a partnerség munkáját. 

Az Irányító Csoport tagjainak száma: maximum 5 szervezet, de a döntésképesség érdekében páratlan 

számú tagságot kell fenntartani. 

 

Irányító Csoport feladatai: 

A Foglalkoztatási Paktum döntéshozó szerve az Irányító Csoport, melynek feladatai: 

 Kidolgozza  a  TOP‐5.1.2‐15‐JN1‐2016‐00008  azonosító  számú  projekt,  illetőleg  az  esetleges 

egyéb,  munkaerő‐piaci  projektjavaslatok  megvalósítását  célzó  stratégia  és  akcióterv 

végrehajtását szolgáló éves munkaprogramot. 

 Elfogadja a Paktumiroda éves munka és költségtervét. 

 Véleményezi  és  elfogadja  a  Projekt  Megvalósíthatósági  Tanulmányát,  Foglalkoztatási 

Akciótervét, egyéb a pályázathoz szükséges alátámasztó dokumentumot. 

 Koordinálja  a munkaprogram megvalósítását  az érintett  szervezetek  között, monitorozza  a 

munkaprogram végrehajtását. 

 Információt gyűjt és megszervezi a Foglalkoztatási Fórum tájékoztatását. 

 Feldolgozza a Foglalkoztatási Fórum ajánlásait. 

 Beszámol  a  Fórum  ülésein  a munkaprogram  teljesítéséről,  valamint  a  következő  időszak 

elképzeléseiről. 

 

VIII. Paktumiroda 
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A Foglalkoztatási Paktum operatív végrehajtási feladatait és az Irányító Csoport adminisztratív teendőit 

a Paktumiroda (mint paktum menedzsment szervezet) látja el. 

A paktumirodai feladatokat Kunhegyes Város Önkormányzat alkalmazásában (munkaviszonyban) álló 

paktumiroda vezető (paktumiroda partnerségi koordinátor) látja el. A tevékenység költségeit a TOP‐

5.1.2‐15‐JN1‐2016‐00008  azonosító  számú  projekt  finanszírozza.  A  Paktumiroda  munkaterve  ‐  a 

Paktumiroda  feladatainak  jellegéből  adódóan  ‐  a  Foglalkoztatási  Fórum  és  az  Irányító  Csoport 

munkatervéhez igazodik. 

 

A Paktumiroda feladatai: 

 Az Irányító Csoport és a Foglalkoztatási Fórum ülésezésével kapcsolatos szakmai előkészítési 

és  technikai  feladatok  elvégzése  a  Paktumiroda  feladata.  Az  Irányító  Csoport  elnökének 

irányítása  és  felügyelete  mellett  a  Paktumiroda  feladata  a  napirend  összeállítása, 

előterjesztések,  szakmai  háttéranyagok  készítése,  meghívók  előkészítése  és  kiküldése,  a 

meghívottak  részvételre  ösztönzése,  az  ülések  technikai  hátterének  biztosítása, 

jegyzőkönyvvezetés, a  jegyzőkönyvek megküldése, megőrzése, a határozatok nyilvántartása, 

érintettekkel való közlése, valamint a médiumokkal való kapcsolattartás. 

 Az  Irányító  Csoport  elnökének  irányítása  és  felügyelete mellett  a  Paktumiroda  feladata  az 

Irányító Csoport határozatainak előkészítése, valamint a határozatok gyakorlati végrehajtása. 

A határozatok végrehajtásáért az elnök felel. 

 A Paktumiroda a fentieken túlmenően következő feladatokat is elvégzi: 

a) Közreműködik a partneri, vállalkozói kapcsolattartás feladataiban. 

b) Közreműködik a paktum portál kialakításában, tartalmának aktualizálásában. 

c) Tájékoztatást  ad  a  TOP‐5.1.2‐15‐JN1‐2016‐00008  azonosító  számú  projekt 

finanszírozásában nyújtott munkaerő‐piaci  szolgáltatásokról,  a projekt  keretei  között 

elérhető, az elhelyezkedést, a  foglalkoztatást elősegítő képzéseken történő részvételt 

biztosító  támogatásokról  az  érdeklődő  vállalkozások  és  potenciális  munkavállalók 

részére  együttműködve  a  Jász‐Nagykun‐Szolnok  Megyei  Kormányhivatal  Járási 

Foglalkoztatási Osztályával; 

d) Közreműködik a partnerségi fórumok, rendezvények szervezésében. 

e) Részt  vesz  a  paktum  munkájával  és  a  projekt  végrehajtásával  kapcsolatos 

sajtónyilvánosság biztosításában. 

f) Részt vesz a TOP‐5.1.2‐15‐JN1‐2016‐00008 azonosító számú projekttel összefüggésben 

a projektpartnereket terhelő adatszolgáltatási tevékenység koordinálásában. 
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g) Közreműködik  a  járási  befektetés‐ösztönzés  megvalósításával  összefüggő  feladatok 

elvégzésében. 

h) Részt vesz a munkaadói igényekhez igazodó képzési rendszer kialakításához szükséges 

igényfelmerő tevékenységekben. 

i) Közreműködik  az  Irányító  Csoport  által  elfogadásra  kerülő  munkaprogram 

kidolgozásában és végrehajtásában. 

j) Előkészíti a munkaprogram végrehajtásáról szóló előterjesztéseket, az Irányító Csoport 

részére azzal kapcsolatosan jelentéseket készít. 

k) Részt  vesz  a  foglalkoztatás  bővítését,  a  gazdaság  fejlesztését  célzó  projektötletek 

kidolgozásában. 

 

IX. A Foglalkoztatási Paktum koordinációja  
 

A koordinációt a Paktumiroda látja el. 

 

X. Finanszírozás  
 

A finanszírozás alapját a projekt költségvetése biztosítja. A „Humánerőforrás bővítése a Kunhegyesi 

Foglalkoztatási Paktum Keretében” című projekt végrehajtása a megvalósítási időszakban önerőt nem 

igényel.  A  partnerek  együttműködésével  létrejövő  paktum  szervezet  finanszírozásának  alapját  a 

Terület  és  Településfejlesztési  Operatív  program  keretében  megjelent  „Helyi  foglalkoztatási 

együttműködések”  című  felhívásra  benyújtott  TOP‐5.1.2–15‐JN1‐2016‐00008  azonosítószámú 

pályázat biztosítja 2020. január 31‐ig.  

Felek  továbbá, a projekt  lejártát követő  időszakban  történő hosszú  távú, hatékony együttműködés 

fenntartása és a projekten kívüli egyéb munkaerő‐piaci programok finanszírozása érdekében egy olyan 

többcsatornás  modell  kialakítására  törekszenek,  amely  összehangolja  és  egyesíti  a 

foglalkoztatáspolitikai  és  gazdaságfejlesztési  célra  rendelkezésre  álló  állami,  önkormányzati, 

vállalkozói, valamint egyéb  forrásokat, a munkaügyi  támogatási  rendszer  lehetőségeit. Törekednek 

továbbá  a  Paktum  céljainak megvalósítása  érdekében minél  nagyobb mértékű  pályázati  (hazai  és 

uniós) forrás megszerzésére. 

 

XI. A megállapodás időtartama, felülvizsgálata 
 

 Jelen megállapodás határozatlan időtartamra szól. 
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 A megállapodást bármelyik Fél a Paktum irányító szervezete részére tett írásbeli bejelentéssel 

30 napos határidővel felmondhatja. 

 Együttműködő  Felek  vállalják, hogy  jelen megállapodás  tartalmát évente  felülvizsgálják,  és 

szükség esetén kezdeményezik annak módosítását, kiegészítését. A módosítás és kiegészítés 

irányát, tartalmát a Foglalkoztatási Fórum keretein belül vitatják meg és fogadják el. 

 

XII. Záradék 
 

Együttműködő Felek  felelősséget éreznek a  járás  foglalkoztatási, gazdasági helyzetének  javításáért, 

részvételükkel  kifejezik  szándékukat  és  elkötelezettségüket  a  Kunhegyesi  Járási  Foglalkoztatási 

Paktumban  történő  érdemi  részvételre,  erőforrásaikkal  közreműködnek  a  Paktum  céljainak 

megvalósításában. 

 

Kelt: Kunhegyes, 2017. …………………………. 

 

 

................................................. 

Kunhegyes Város Önkormányzata 

képviseli: Szabó András, polgármester 

 

 

................................................. 

Jász‐Nagykun‐Szolnok Megyei Kormányhivatal 

képviseli: Dr. Kállai Mária, kormánymegbízott 

 

 

................................................. 

Jász‐Nagykun‐Szolnok Megye Önkormányzata 

képviseli: Kovács Sándor, elnök 

 

 

……………………………………………… 

Jász‐Nagykun‐Szolnok Megyei Kereskedelmi és 

Iparkamara 

képviseli: Dr. Sziráki András, elnök 

 

 

................................................. 

Jász‐Nagykun‐Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Kunhegyesi Járási Hivatal 

képviseli: Dr. Bánfi Zsuzsanna  

hivatalvezető 

 

 

................................................. 

Jász‐Nagykun‐Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Kunhegyesi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály

képviseli: Jákó Barnáné 

osztályvezető 
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................................................. 

Abádszalók Város 

Önkormányzata 

képviseli: Balogh Gyula 

polgármester 

 

 

................................................. 

Tiszagyenda Községi 

önkormányzata  

képviseli: Pisók István 

polgármester 

 

 

................................................. 

Tiszabura Községi 

Önkormányzat  

képviseli: Nagy Imre 

polgármester 

 

 

................................................. 

Tomajmonostora Község 

Önkormányzata  

képviseli: Fazekas Szabolcs 

polgármester 

 

 

................................................. 

Tiszabő Községi Önkormányzat 

képviseli: Bruna Lászó 

polgármester 

 

 

 

................................................. 

Tiszaroff Község 

Önkormányzata  

képviseli: Kamarás Zsolt 

polgármester 

 

 

................................................. 

Kunhegyesi Mikro‐ Térségi 

Szociális Társulás 

képviseli: Pisók István alelnök 

 

 

................................................ 

Abádszalók‐Kunhegyes Közös 

Szennyvízkezelő Társulás 

képviseli: Balogh Gyula alelnök 

 

 

................................................. 

Szuper Beton Kft 

képviseli: Pisók Istvánné 

ügyvezető 

 

 

................................................. 

4 ÉK Kft 

képviseli: Kun Pál  

ügyvezető 

 

 

................................................. 

Agromix 2002 Kft 

képviseli: Szabó Zoltán 

ügyvezető 

 

 

................................................. 

Bojti Imre egyéni vállalkozó 

képviseli: Bojti Imre 

 

 

................................................. 

Nagykun‐Hús Kft 

képviseli: Szegedi Sándor 

ügyvezető igazgató 

   

 


