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Általános tudnivalók:  

Időszak: 2021.01.01-2021.12.31. (indikátor adatok göngyölítve szerepelnek) 

 

 I.  A beszámoló célja: közbenső indikátor monitoring és értékelés  

  

A Projekt megvalósítás során szükséges a projekt célok, indikátorok teljesítésének vizsgálata az 

előrehaladás tükrében. Amennyiben eltérés tapasztalható a teljesülésekben, meg kell tenni a 

megfelelő beavatkozásokat.   

A projektmenedzsment a paktumirodával és a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási 

Főosztályával együttműködve az éves jelentések mellett az indikátorok alakulását bemutató egyszerű 

kimutatásokat készít, amelyeket kommunikál a széles körű nyilvánosság felé az erre a célra kialakított 

honlapon és a partnerségi rendezvények keretében.  

  

 II.  A 2021-ben elvégzett feladatok szöveges összefoglalója  

 

2021. év elején elkészült a 2020. éves beszámoló és a 2021. éves munkatervek. A covid 

járványhelyzet drasztikus romlása miatt több ülés, fórum elmaradt. Az elmúlt időszakban 

tájékozódtunk az online rendszerek használatáról. 2021. március 5-én már online ICS-ülést 

tartottunk, melyen az éves beszámoló, éves tervek elfogadása megtörtént. 2021. március végén 

benyújtottuk a 7. mérföldkő jelentést, mely egyben monitoring jelentés is volt.  

2021. májustól a Covid-19 járvány gyengülése után folytattuk a fórumok, disszeminációs 

rendezvények szervezését a külső szolgáltatók bevonásával, elsősorban vállalkozások részére.  

Április-május időszakban több érdeklődés volt a vállalkozóktól a GINOP-1.2.9-20 pályázati 

felhívással kapcsolatban, a pályázat benyújtási lehetősége több alkalommal későbbre tolódott. A 

változásokat, tájékoztatókat megjelenítettük a dinamikus honlapon. 

Május 27-én vállalkozói fórum lebonyolítására került sor Bácsalmáson, melynek fő célja a térségi 

iparterületek fejlesztésének és a bácsalmási üzemcsarnok hasznosításának bemutatása volt. 

Június 22-én Pirtón tartottunk ICS ülést és Paktum Szervezeti Ülést. Szóba került a foglalkoztatás 

helyzete, gazdaság újraindítása, ügyrend módosítása. 

Június 24-én Kiskunhalas adott otthont annak a rendezvénynek, melynek fő témái a gazdaság 

újraindítása, különböző támogatások, pályázatok, hitelek, válságmenedzselés a megjelent 

szervezetek részéről (kamara, MFB, Széchenyi Programiroda, Foglalkoztatási Osztály, DZ 

ABAKUSZ Könyvelő Iroda). 

Július 22-én vállalkozói fórum és disszeminációs rendezvény volt Mélykúton, melyen a projekt és 

eredményeinek bemutatása, BKM-i Kereskedelmi és Iparkamara, Széchenyi Programiroda és 

BKMFÜ NKft. előadása hangzott el. 

Szeptember 8-án és 14-én Bácsalmáson zajlott fórum és disszeminációs rendezvény, ahol a projekt 

és eredményeinek bemutatása mellett a foglalkoztatás helyzete és a mentorok tevékenysége, 

tapasztalatok, eredmények volt a téma. 
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Szeptember 17-én Jánoshalmán egy gazdafórumhoz csatlakozva tartottunk időközi disszeminációs 

rendezvényt, melynek fő célcsoportja a gazdák, őstermelők, mezőgazdasági vállalkozások voltak. 

Október 21-én Kiskunhalason tartottunk fórumot és azt követően disszeminációs rendezvényt, ahol a 

projekt és eredményeinek bemutatása mellett a gyógyhely és gyógyturizmushoz kapcsolódó 

fejlesztések foglakoztatásra gyakorolt régiós hatásai, valamint a térségfejlesztés, munkahelyteremtés 

és az egészségügyi gyógyászati fejlesztések kapcsolata volt a téma Dr. Ruszinkó Ádám és Dr. 

Szepesvári Szabolcs által. 

November 11-én Bácsalmáson zajlott összegző disszeminációs rendezvény, melyen Száhl Imre 

projektmenedzser és Szabó Erika vezető mentor foglalta össze a projekt eredményeit. 

November 15-én Bácsalmáson rendeztünk vállalkozói fórumot. 

November 24-én Jánoshalma, december 20-án pedig Mélykút adott otthont a még hátralevő 2 

összegző disszeminációs rendezvény lebonyolításának. 

 

A BKM-i Kormányhivatal folyamatosan végzi az új személyek bevonását, támogatások odaítélését a 

3 járás területén. Az indikátorok teljesítése az időarányostól jobb szinten áll. Ezzel párhuzamosan a 

Szenyorita Közhasznú Egyesület teljesíti a mentorálást, inaktívak felkutatását. 

 

2021-ban 5 alkalommal került benyújtásra kifizetési kérelem, melyek elfogadása megtörtént 

mindegyik konzorciumi partner részére, így a teljes projekt keret kb. 91%-ának felhasználása 

megtörtént. 
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 III.  Értékelési és monitoring feladatok  

Monitoring és értékelési 

feladatok   
Résztvevők  Határidő  Módszer  Dokumentálás  

  

  

I. Paktum sztenderdeknek való megfelelés önértékelése  

 

I. A) Minimum 

sztenderdek objektív 

kritériumainak értékelése 

Paktumiroda 

Projektmenedzsment  

Először 2018 év  

majd fél évente  

Összehasonlítás, 

elemzés  
Önértékelés, jelentés  

I. B)  

Megelőző időszaki 

akcióterv teljesítésének 

vizsgálata 

I. C) Fenntarthatóság 

I. D) Összegzés jelenlegi 

állapotra és akcióterv a 

hiányosságokra 

 

II. Monitoring  

 

A) Munkaterv értékelése   

Paktum iroda,   

Projektmenedzsment 

Projektgazdák,  

Projektpartnerek   

Folyamatos 

adatgyűjtés   

Összehasonlítás, 

elemzés   

  

  

Éves Monitoring 

Jelentés   

B) Indikátorok értékelése  
Először 2018. év 

majd fél évente  
Jelentés az 

indikátorok aktuális 

értékéről, Közbenső 

Monitoring Jelentés  C) Mérföldkövek 

értékelése  

Először 2018. év 

majd fél évente  

D) Monitoring  
Először 2018. év 

majd fél évente  

Közbenső Monitoring 

Jelentés  

E) Összegzés.  

Akcióterv a monitoring 

keretében felmerült 

hiányosságok 

megoldására  

Először 2018. év 

majd fél évente  

Jelentés az 

indikátorok aktuális 

értékéről, Közbenső 

Monitoring  

Jelentés  
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I. A) Paktum sztenderdek objektív kritériumainak értékelése  

Szám  Kritérium  Státusz  Beavatkozás  Felelős  Ideje  
 Megvalósítás  

Határidő  Leírás  

  Partnerségi Követelmények    

  Partnerségi összetétel    

1.  

Minimum a székhely település 

önkormányzata, illetve további 

önkormányzatok  
Megfelelő  

Nyitottság 

fenntartása a 

csatlakozásra  

ICS elnök  folyamatos  2018.08.15.  

2018.07.25-én létrejött a Paktum 

Szervezet.  

  

A partnerség összetétele az 

előírásoknak megfelelő.  

  

Megalakulás óta nem bővült a tagok 

száma.  

2.  
Megyei Kormányhivatalok Munkaügyi 

szervezeti egységei  
Megfelelő  

3.  Képzőintézmények  
Megfelelő 

4.  

Vállalkozások, egyéb munkáltatók, 

melyek a támogatási kérelem 

benyújtásakor a projektbe bevont 

hátrányos helyzetű munkanélküliek 

foglalkoztatását a konzorciumi 

megállapodás aláírásával vállalják.  

Megfelelő  

5.  

Azon társulások, fejlesztési és egyéb 

szolgáltató szervezetek, melyek az adott 

térség fejlesztésének céljának elérésért 

dolgoznak (pl. vidékfejlesztési HACS, 

önkormányzati társulások, munkaerő-piaci 

szolgáltatók, HVK, helyi ipartestületek)  

Megfelelő  

6.  Civil szervezetek  Megfelelő  

7.  Egyházak  Megfelelő  

8.  Kisebbségi önkormányzatok  Megfelelő 

9.  Szociális szövetkezetek  Megfelelő  
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Szám  Kritérium  Státusz  Beavatkozás  Felelős  Ideje  
 Megvalósítás  

Határidő  Leírás  

  Stratégia és jövőkép   

10.  
Térségi foglalkoztatási helyzetfeltárás,  

SWOT és helyzetelemzés  
Megvalósult  

Teljesítés és 

nyomon-követés  

Menedzsment, 

Paktumiroda  
folyamatos 

2018.08.31.  

(10-13.)  

  

 

 

 

2019.03.15.  

(14-15.)  

A helyzetelemzés és stratégia a 

2018.08.30-án megtartott Fórumülés 

alkalmával került elfogadásra  

 

 

 

 A paktum megállapodás 2018.07.25-

én megtartott Fórumülés alkalmával 

került aláírásra.  

  

Az Akcióterv és a 3 db járási 

projektterv elkészült, 2019.03.06-án 

az ICS jóváhagyta. 

  

11.  
Jövőkép, célrendszer és fejlesztési 

prioritások  
Megvalósult  

12.  

Térségi Foglalkoztatási Stratégia, 

horizontális szempontok  

érvényesítése  

Megvalósult  

13.  
A partnerek által  aláírt paktum-

megállapodás  
Megvalósult  

14.  
A  Stratégiához  kapcsolódó  

Akciótervben foglalt 3 éves terv  
Megvalósult 

15.  

A foglalkoztatási Stratégiához illeszkedő 

operatív projekttervek (minimum 3 db)  Megvalósult 

  További kötelező dokumentumok   

16.  

A paktum Irányító Csoport és a 

Foglalkoztatási Fórum működési  

szabályzata  

Megvalósult  

Teljesítés és 

nyomon-követés  
Paktumiroda folyamatos  2019.03.15. 

Ügyrend és szervezeti szabályzat, 

ICS éves munkaterve, paktum 

menedzsment szervezet éves 

munka- és költségterve a 

2018.11.28-án megtartott ICS ülés 

alkalmával kerültek elfogadásra: 

2019 éves munkaterveket ICS 

jóváhagyta 2019.03.06-án. 2020 éves 

tervek jóváhagyása: 2020.07.09-én. 

2021 éves tervek és költségvetés 

jóváhagyása: 2021.03.05-én. 

17.  Az Irányító Csoport éves munkaterve  
Megvalósult 

2018-2020 évre  

18.  

A paktum menedzsment szervezetének 

éves munka- és költségterve  

Megvalósult 

2018-2020 évre 
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Működési követelmények  

19.  

Rendszeres kapcsolattartás a projektgazda 

menedzsmentjével, beszámolók, 

értékelések, döntési javaslatok 

előkészítése  

Megvalósult  
Teljesítés és 

nyomon-követés  
Paktumiroda  folyamatos  

A kapcsolattartás kiépítésre került, 

beszámolók során az együttműködés 

és értékelések készítésében 

biztosított. Döntési javaslatok 

előkészítése folyamatosan ellátott  

 

20.  

A menedzsment szervezet nem önálló jogi 

személy, ezért a működési rendjének 

szabályozását és az irányítói jogok 

gyakorlását delegálni kell valamely 

szervezetre az alapító dokumentumokban  

Megvalósult  
Teljesítés és 

nyomon-követés  
ICS  folyamatos  

Az Irányító Csoport felelős 

menedzsment szervezetnek a 

Bácsalmás Város Önkormányzata 

által működtetett paktumirodát jelölte 

ki  

21.  

Minimum egy fő, felsőfokú végzettségű, 

min. 2 éves releváns tapasztalattal 

rendelkező alkalmazott  

Megvalósult  
Folyamatos 

biztosítása  
ICS  folyamatos  

Foglalkoztatás teljesül 2018.03.01 

naptól. 

22.  

Önálló irodahelyiség funkcionális 

bútorzattal és a közös szociális helyiségek 

használatának biztosítása  

Megvalósult  

Teljes 

megvalósítás és 

fenntartás  

Paktumiroda  2018.03.01.  

A végleges iroda kialakításáig 

Bácsalmás Város Önkormányzata 

átmeneti irodát biztosít.  

23.  

Internet eléréssel rendelkező biztonságos 

számítógép jogtiszta irodai 

alkalmazásokkal és  

nyomtatási/szkennelési lehetőséggel  

Megvalósult  Fenntartás  Paktumiroda 2018. szeptember  
Laptopok és szoftverek beszerzése  

megtörtént 2018. szeptemberben. 

24.  
Vezetékes vagy mobil telefonhasználat, 

irodaszerek biztosítása  
Megvalósult  Fenntartás  Paktumiroda 2018.03.01. 

Kezdetben vezetékes, jelenleg már 

mobil telefonos elérhetőség is 

biztosított – paktumkoordinátornál. 

Irodaszerek biztosítottak  



 

8 
 

25.  

Paktum honlap kialakítása és a 

szerkesztőségi rendszer  

használatának biztosítása  

Részben 

megvalósult  
Fenntartás  Paktumiroda 2018. május (TSZ kötés után) 

2018. június hónapban Bácsalmás 

Város hivatalos honlapján aloldal 

kialakítása megtörtént, aktualizálása 

folyamatosan szükséges, szerkesztési 

joga a webmesternek van.  

26.  
Belső és külső hírlevél rendszer és közös 

dokumentumtár a honlaphoz kapcsolódóan  

Részben 

megvalósult  
Fenntartás  Paktumiroda  2018. május 

A megvalósítók között belső levelezés 

folyik hírlevél nélkül.  

A külső hírlevél szolgáltatás nincs. 

Az aloldalon néhány fontosabb 

dokumentum elérhető. 2020. 

novembertől működik egy dinamikus 

honlap is a projekttel, 

munkaerőpiaccal kapcsolatos új 

információk megjelenítésére. 

27.  

Az elkészített paktum stratégiához 

kapcsolódóan kialakított rövid távú 

működési akcióterv, a partnerség által 

elfogadott éves munkaterv és  

költségvetés  

Megvalósult  
Teljesítés és 

nyomon-követés  
Paktumiroda  2018.  

A 2018. évi munka- és költségterv a 

2018.11.28-án megtartott ICS ülés 

alkalmával került elfogadásra: A 3 

éves akcióterven kívül rövidebb távú 

nem készült. 

2019. évre vonatkozó munkatervek és 

költségvetés elfogadása ICS által 

2019.03.06-án megtörtént.  

2020. évre vonatkozó munkatervek és 

költségvetés elfogadása ICS által 

2020.07.09-én megtörtént. 

2021. évre vonatkozó munkatervek és 

költségvetés elfogadása ICS által 

2021.03.05-én megtörtént. 

28.  

A paktum működés monitoring 

folyamatának leírása és az értékelési rendet 

szabályozó kézikönyv megléte.  

Megvalósult 
Teljesítés és 

nyomon-követés  
Paktumiroda  2019.03.15.  

Működési és monitoring kézikönyv 

elfogadása megtörtént 2019.03.06-án.  
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I. B) Megelőző időszaki akcióterv teljesítésének vizsgálata  

Az évre vonatkozó akcióterv végrehajtása részben teljesült. Járásonként az elfogadott 

projekttervekhez igazodó témájú rendezvényeket, fórumokat szervezünk a projekt keretében.  

A vállalkozói igények, tervek felmérése folyamatosan zajlik. 

Megyei és más helyi paktumokkal történő együttműködés és tapasztalatcsere részben megvalósul, 

ennek elmélyítése továbbra is fontos feladat. 

 

I. C) Fenntarthatóság   

  

A Paktum hatékony és zökkenőmentes működése érdekében 1 fő partnerségi koordinátor került 

alkalmazásra. Feladata, hogy a felállított Paktumiroda működését biztosítsa és a hozzá kapcsolódó 

feladatokat ellássa, mely szerint:  

• rendszeres kapcsolattartás a projektgazda menedzsmentjével, beszámolók, értékelések, 

döntési javaslatok előkészítése;  

• együttműködés a pályázat konzorciumi partnereivel;  

• a projektmenedzsmenttel való együttműködés a projekt szakmai és pénzügyi végrehajtása 

tekintetében;  

• közreműködés a projektben bekövetkező, Paktumirodát érintő esetleges változások 

engedélyeztetésének előkészítésében; kockázatok jelzése és megelőzésük, illetve kezelésük 

segítése;  

• igény esetén részvétel a projektmenedzsment egyeztetéseken;  

• partnerség fejlesztése, nemzetközi hálózatokba kapcsolódás elősegítése, szervezése.  

  

Továbbá a foglalkoztatási partnerség létrehozásának és működtetésének feladatai keretében:  

  

• foglalkoztatási paktum létrehozásának előkészítése a lehetséges partnerek bevonásával, a 

megalakulás megszervezése, az együttműködési forma és megállapodás deklarálása;  

• a paktum működtetéséhez kapcsolódó együttműködési rendszer felállításának előkészítése, a 

működtetéshez kapcsolódó működési szabályzat egyeztetése, kialakítása; az Irányító Csoport 

éves munkatervének előkészítése, a paktumtagok felelősségi köreinek, feladatainak, 

munkamegosztásának, anyagi teherviselésének megszervezése, egyeztetése;  

• szoros együttműködés a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályával;  

• a foglalkoztatási partnerség működtetése:  

 ·  titkársági feladatok ellátása;  

 ·  paktumminősítési eljárás szervezése és végrehajtása;  

· Fórum és Irányító Csoport ülések előkészítése, dokumentálása, a döntések 

végrehajtásának szervezése;  

 ·  a paktum népszerűsítése, belső és külső kommunikációs tevékenység szervezése;  

· kapcsolattartás a paktum működési területének önkormányzataival, gazdasági 

szereplőivel, a térségi munkahelyteremtő beruházások azonosítása, a 
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munkaerőigények felmérése, térségi meglévő, kielégítetlen munkaerőigények 

feltérképezése;  

 ·  javaslat készítése a paktumszolgáltatásokra, a szükségletek feltárására,  

· a foglalkoztatási stratégia és akcióterv végrehajtásának szervezése, a partneri feladatok, 

határidők, felelősségi körök és finanszírozási feltételek egyeztetése;  

· közreműködés járási paktum honlap kialakításában, a híranyagok, információk írásában, 

megjelenítésének szervezésében;  

· közös dokumentumtár összeállítása a honlaphoz kapcsolódóan;  

 ·  működési tapasztalatok összegyűjtése és megosztása.  

  

Szervezeti fenntarthatóság  

A Fórum életre hívásánál fontos szempont volt, hogy olyan tagjai legyek a Fórumnak, akik elfogadják 

annak működését és tisztában vannak azzal, hogy a szervezet fenntartása elkötelezettséget ró minden 

tagra vonatkozóan. A Fórum tagok kiválasztásakor figyelembe vettük a paktum sztenderdben 

megfogalmazott előírásokat. A tagok motivációját, együttműködését fejleszteni szükséges a jövőben.  

  

Pénzügyi oldal  

A paktum pénzügyi működését a TOP-5.1.2 kiírás keretében rendelkezésre álló források biztosítják 

a megvalósítás ideje alatt. Ezen idő alatt kell bizonyítani, hogy életképes és hatékony működése 

elősegíti a térség foglalkoztatási és gazdaságélénkítési célját. Kedvező esetben ezáltal megnyílhatnak 

olyan további pénzügyi források, melyek biztosíthatják a fennmaradást, és a további tevékenységek 

megvalósítását.  

Ezért az akciótervben elsősorban olyan projekt(ek) indítása célszerű, mely gazdasági és pénzügyi 

oldalról is fenntartható és ezáltal további fejlesztéseket generálhat.  

A stratégia megvalósítása során az általa megindított fejlesztések a térségben működő vállalkozások 

megerősödését kell, hogy szolgálják. Így a versenyképesebb vállalkozások által befizetett adókból a 

helyi önkormányzatok további fejlesztéseket tudnak megvalósítani (közműfejlesztések, ipari 

területfejlesztések stb.) valamint közszolgáltatások javítását tudják elősegíteni. Egyre több inaktív 

vagy álláskereső talál magának munkát helyben, ami további bevételt generál az államnak, csökken 

a társadalmi feszültség, a szociális kiadások iránti igény is csökkenhet. A sikeres projektmegvalósítás 

esetén a paktumiroda fenntartása a térség érdekében szükségessé válik, hiszen fontos közvetítője lesz 

a térségben működő foglalkoztatók számára.  

A jelenlegi információk szerint nem lesz a helyi paktumoknak folytatása a következő ciklusban, így 

a fenntartásra más forrást szükséges találni. 

A paktum keretében rendelkezésre álló források tudatos és célszerű felhasználásával további OP és 

befektetői forrásokat lehet a térségbe vonzani. Kiemelten kell ezért koncentrálni és becsatornázni a 

térségben megvalósuló EFOP, GINOP és TOP forrásokat. Ezek közti szinergiát, egymásra épülést 

biztosítani kell. A forrás szerkezetbe ezek mellett megjelenhet a Tagok és a térségben működő 

foglalkoztatók pénzügyi és természeti hozzájárulásai is.  

A járványhelyzet miatt fontos a Kormány Újraindítási Akciótervének elemzése. A paktumiroda 

munkatársainak egyik legfontosabb feladata a térségben a foglalkoztatási helyzet és a 

vállalkozásfejlesztés összehangolásában való részvétel.  
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I. D) Összegzés 2021.12.31-i állapotra és akcióterv a hiányosságok megoldására  

A paktum működését meghatározó minimum sztenderdek fő kritériumainak értékelése alapján 

megállapítható, hogy a feladatok elvégzését bár átütemezve, de sikerült végrehajtani. A koronavírus 

járvány miatti korlátozásokat követően sorban rendeztük a különböző témájú vállalkozói fórumokat 

és disszeminációs rendezvényeket. A paktum szervezeti fórumok száma alacsonyabb a tervezettől, 

de a rengeteg más rendezvényre meghívást kaptak a tagok, így aki részt tudott venni, alkalom nyílott 

egyeztetésre.  

 

A meghiúsult tevékenységek miatt megmaradt keretek újbóli áttekintése, más típusú feladatok 

bevezetése, vagy a korábbi terv szerintiek rövidebb időtartam alatti ellátása volt szükséges. A 

megoldandó feladatok egyeztetésébe, értékelésébe, az irányok meghatározásába bevontuk a 

rendezvényeken megjelent a Konzorciumi tagokat, a ICS tagokat, továbbá a Fórum tagjait. 

A tagok motivációját, együttműködését folyamatosan fenn kell tartani. A KKV szektor képviselői 

számos javaslatot tudnak megfogalmazni, mely segítségül szolgálhat a munkánk elvégzéséhez. Az 

összegzett javaslatok, vélemények és az igények felmérése adta meg a témákat a rendezvényeinkhez.  

Az év során többféle témában szerveztünk különböző fórumokat a cél elérése érdekében a fenti 

javaslatokra, véleményekre, értékelésekre alapozva. 
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 II.  Monitoring  

A) Munkaterv értékelése  

 A projekt keretében vállalt tevékenységek 2021.12.31-én a következő státusszal rendelkeznek:  

 ELŐKÉSZÍTÉS  

Projekt koncepció kialakítása         megvalósult a pályázat benyújtásával  

Kvalitatív és egyeztető konzultációk a 

térségben  

  megvalósult a pályázat benyújtásával  

Konzorcium felállítása          megvalósult a pályázat benyújtásával  

Költségvetés tervezés          megvalósult a pályázat benyújtásával  

Indikátor tervezés           megvalósult a pályázat benyújtásával  

Megvalósíthatósági Tanulmány         megvalósult a pályázat benyújtásával  

Támogatási kérelem összeállítása és 

benyújtása   

  

megvalósult a pályázat benyújtásával  

  

„A” FŐTEVÉKENYSÉG  

Munkaprogram és projekttervek kidolgozása  
Megvalósulás ideje vagy  

Megvalósítás tervezett ideje  

Munkaerő- és képzési igény felmérése, műhelymunka  folyamatos megvalósítás  

Fórum tagok kiválasztásának módszertana  2017. július (MT-ben)  

Projekt menedzsment és koordinációs feladatok ellátása   2018. március 

Irányító csoport létrehozása  2018. augusztus 30.  

Alakuló ülés 2018. július 25. 

Kötelező nyilvánosság biztosítása   2018. május 

Foglalkoztatási helyzetelemzés, stratégia, akcióterv 

kidolgozása  
2018. június-november  

Együttműködési megállapodás aláírása   2018. július 25. 

Paktum iroda felállítása és működtetése (ügyrend, munkaterv 

kidolgozása)   
2018. szeptember-október  

Paktum menedzsment képzés, együttműködést segítő  

tréning   2019. február  

Al-honlap kialakítása  2018. június  

Fórumülések1  

2018-ban 3-szor, 2019-ben 2-szer, 2020-ban 1-

szer, ezen kívül több vállalkozói és egyéb fórum, 

2021-ben 1-szer  

 
1 Az év folyamán nem került sor rendkívüli ülésre, kezdeményezését egyeik tag sem jelezte a paktumiroda felé.  
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ICS ülések  2018-ban 2-szer, 2019-ben 2-szer, 2020-ban 1-

szer, 2021-ben 2-szer 

  

„B” FŐTEVÉKENYSÉG  

2018. szeptembertől a Kormányhivatal megkezdte aktív segítő tevékenységét és a vállalt indikátorok 

teljesítését. A program a megfelelő ütemben halad, a bevonások jelenleg az időarányosan elvárható 

mértéktől jobban teljesülnek.  

  

B) Indikátorok értékelése  

  

TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00004 

Foglalkoztatási 

Osztály 
Képzés Bértámogatás  

Bérköltség-

támogatás 

Csak 

Szolgáltatás 

Összesen 

tény 

Kiskunhalas 0  0  200  44  244  

Bácsalmás 1  14  156  12  183  

Jánoshalma 0  24 106  32  162  

Összesen 1  38  462  88  589  

 Bevonási adatok (2021.12.31-i adatok alapján)  

Projektazonosító 

A foglalkoztatási 

paktumok keretében 

munkaerőpiaci 

programokban 

résztvevők száma (fő) 

PO 25 

A foglalkoztatási 

paktumok 

keretében 

álláshoz jutók 

száma (fő) 

PR 25 

A foglalkoztatási paktumok 

keretében álláshoz jutók 

közül a támogatás után hat 

hónappal állással 

rendelkezők száma (fő) 

PR 26 

TERV 

2021. év 

TÉNY  

2021. december 

31. 

TERV 

2021. 

év 

TÉNY  

2021. 

december 31. 

TERV 

2021. év 
TÉNY  

2021. december 31. 

TOP-5.1.2-16-BK1-

2017-00004 
522 589 300 394 60 359 

A projektben vállalt indikátorok teljesülése (2021.12.31-i adatok alapján) 

 

2021.12.31-ig az indikátorok teljesülése nagyon jó eredményeket mutat. Minden tényérték jelentősen 

meghaladja a projekt elején tervezett adatokat. A foglalkoztatási paktum keretében 

munkaerőpiaci programokban résztvevők száma elérte az 589 főt a teljes projektre tervezett 

522 fő helyett. A többi mutató is nagyon szépen alakul, 300 fő helyett 394 fő jutott álláshoz a projekt 

keretében, a foglalkoztatási támogatások lejárta után 6 hónappal pedig a 60 fő helyett 359 fő teljesült. 

 

Képzés  

2019-ben 1 fő bevonása történt meg egyéni képzésbe. 
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Foglalkoztatást elősegítő támogatások  

Az összes bevont személy 78%-a, 462 fő helyezkedett el bérköltség támogatás segítségével, további 

38 fő kapott állást bértámogatás konstrukció keretében. 88 fő pedig csak szolgáltatásban részesült. 

 

Munkaerő-piaci szolgáltatások  

A paktumterületen a mentori szolgáltatást a Szenyorita Közhasznú Egyesület (6455 Katymár, Május 

1. utca 16. sz.) biztosítja. Összesen 6 fő (három fő mentor és három fő mentorasszisztens) látja el a 

mentori szolgáltatással kapcsolatos feladatokat. A foglalkoztatási osztályok 162 programba bevont 

személyt irányítottak a mentori szolgáltatásba.  

 

A mentorok és mentorasszisztensek főbb tevékenységei 2021. január – 2021. december között: 

 

✓ Programba vont személyek mentorálása és állást kereső, inaktív személyek felkeresése, 

felkutatása.  

✓ Tovább folytatták a tájékoztatók, szórólapok terjesztését és kifüggesztését a projekt 

népszerűsítése és a mentori szolgáltatás ismertetése végett. 

✓ Facebook oldal működtetése, melyet rendszeresen frissítenek, folyamatosan feltöltik és 

megosztják a három járásban nyitott álláslehetőségeket. A mentorok folyamatosan böngészik az 

álláslehetőségeket melyet különböző csatornákon továbbítanak az ügyfelek részére. 

✓ A mentorok továbbra is havi szinten rendszeresen tartottak megbeszélést, ahol lehetőségük volt 

konkrét eseteket, problémákat feldolgozni. 

✓ A Foglalkoztatási Paktum partnerségi tagja a Bács – Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

térítésmentesen igénybe vehető tréningek szervezéséhez kérte közreműködésüket. A 

mentorcsapat feladata volt a tréningen résztvevő inaktív, állás kereső személyek toborzása, 

tájékoztatása. Eddig Kiskunhalason, Bácsalmáson, Katymáron és Kunbaján valósult meg a trénig. 

A mentorcsapat feladata volt a tréningen résztvevő személyek toborzása, tájékoztatása és 

egyben lehetőségük volt a TOP 5.1.2 projektben elérhető támogatások és szolgáltatások 

bemutatására, valamint személyes beszélgetés során tájékoztatni az elérhető munkaerő-piaci 

lehetőségekről. 

✓ A mentorcsapat fontos feladata volt még márciusban az információgyűjtés arra fókuszálva, hogy 

ügyfeleiket hogyan érintette a kialakult járványügyi vészhelyzet. Ügyfeleik közül, akikkel 

kapcsolatban állnak, hány munkavállaló veszítette el állását, a munkáltatók tudják – e tartani a 

létszámot, szükséges – e leépítést eszközölniük, vagy milyen átmeneti intézkedéseket vezetettek 

be pl. átmeneti leállás, fizetés nélküli szabadság, illetve fizetett szabadságolások, otthoni 

munkavégzés elrendelése, rugalmas munkaidőkeret alkalmazása. 

A mentorok visszajelzése szerint nagyobb igény mutatkozott a mentális támogatásra, 

információnyújtásra, felvilágosításra, ezen felül az ügyfelek és a munkáltatók egyaránt 

pozitívan értékelték a mentorok érdeklődését, hogy a kialakult helyzetben milyen nehézségük, 

problémájuk merült fel.  

✓ Április, májusi hónapban igyekeztek különböző témakörök szerint minél több információt 

összegyűjteni és rendszerezni, hogy milyen segítséget és honnan kaphatnak az ügyfelek, 
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milyen lehetőségeik vannak, kormányzati és helyi önkormányzati szinten. Ennek alapján minden 

mentor és mentorasszisztens egy-egy témakört dolgozott fel az alábbiak szerint: 

o családtámogatási ellátások, 

o szociális ellátások,  

o munkanélküli ellátások, 

o társadalombiztosítási ellátások,  

o munkáltatók számára biztosított, könnyítések, kedvezmények, 

o banki kölcsönökkel, adóságokkal, letiltásokkal, végrehajtásokkal kapcsolatos 

könnyítések, 

o önkormányzatok által biztosított plusz támogatások, 

o motiválás, lelki támogatás a járványhelyzetben. 

✓ Folyamatosan figyelemmel kísérték és tájékozódtak a járványügyi helyzetben kiadott 

intézkedésekről és lehetőségekről, hogy minél hitelesebb és érthetőbb információkkal tudják 

ellátni ügyfeleiket, ezen felül az álláslehetőségekről is napi szinten gyűjtötték az információkat.  

 

A kialakult járványhelyzet miatt többen elveszítették állásukat, nehéz helyzetbe kerültek, így 

nagyobb hangsúlyt fektettek a külső kommunikáció erősítésére, szélesítésére, tevékenységük 

megismertetésére annak érdekében, hogy minél több inaktív és álláskereső értesüljön a mentorok 

által biztosított segítségnyújtási lehetőségekről. Voltak ügyfeleik, akik külföldről hazajöttek a 

vírus miatt, mivel nem szerettek volna külföldön ragadni, így itthon kerestek állást. Esetükben az 

elhelyezkedést nehezítette, hogy külföldön más bérszínvonalhoz szoktak és a minimálbér nem 

elfogadható számukra. 

✓ A mentorcsapat több fórumon, disszeminációs rendezvényen részt vett, ahol sok hasznos 

információhoz jutottak.  

✓ A családsegítő szolgálatokkal rendszeresen tartják a kapcsolatot annak érdekében, hogy minél 

több inaktív, álláskereső személyt érjenek el. 

✓ Szeptember 16-án Jánoshalmán időközi disszeminációs rendezvényen vettek részt, ahol a 

Foglalkoztatási Paktum projekt és annak eredményei kerültek bemutatásra, valamint előadást 

hallgathattak a jánoshalmi járás foglalkoztatási helyzetéről.   

A mentorok eddig összesen 603 személlyel kerültek kapcsolatba az alábbiak szerint: 

 

elért személyek 

inaktív, álláskeresők 290 

felmért közfoglalkoztatottak 151 

foglalkoztatási osztályok által mentori 

szolgáltatásba irányítottak 
162 

Összesen 603 fő 
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A mentorok által elért és az együttműködést vállaló (290 fő) inaktív, állást kereső személlyel vették 

fel a kapcsolatot. A 290 főből eddig 87 főnek sikerült elhelyezkedni, melyből 16 fő 

közfoglalkoztatás keretében tudott munkát vállalni egyéni, szociális, egészségi és környezeti 

tényezői miatt, valamint olyan ügyfelünk is akadt, aki alkalmi munkát tudott vállalni napi 

bejelentéssel. 69 fő a nyílt munkaerőpiacon helyezkedett el. 

Az ügyfelek egy része önként, saját maga kereste fel a mentort vagy más szervezet, intézmény 

javasolta a szolgáltatás igénybe vételét. 

Több ügyfél egészségi problémákkal küzd, ami szintén megnehezíti a munkavállalásukat. 

 

 

A mentorált ügyfelek iskolai végzettség szerinti eloszlását a következő diagram mutatja meg:  

 

 

A foglalkoztatási osztályok által mentorhoz irányított 162 főből 14 fő nem tartott igényt a 

szolgáltatásra, így közülük összesen 147 programba vont személy részesült mentori 

szolgáltatásban. A támogatás lejárta előtt 32 fő lépett ki a programból, 115 fő folytatta maradt 

benn. A kilépés okai: lakóhelyváltozás, gyermekvállalás, családi rendszerben történő változás, 

külföldi munkavállalás, munkahelyváltás, nyugdíjazás. 

  

analfabéta

0 fő 8 ált. iskolánál 

kevesebb

8 fő

8 ált. 

iskola

26  fő

szakmával 

rendelkezik

69 fő

érettségi+szak

ma

30 fő

érettségi

9 fő

diploma

5 fő
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A mentori szolgáltatásban az ügyfelek életkor szerinti eloszlását az alábbi diagram ábrázolja:  

 

 

 

18-30 év

31 fő

31-40 év

51 fő
41-50 év

40 fő

51-60 év

23 fő

60 felett

2 fő



  
 

18 
 

 

C) Mérföldkövek és kifizetések  
 

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI (2020 tavaszán módosult) 

Mérföldkő 

sorszáma 

Mérföldkő elérés 

tervezett dátuma 
Megvalósítani tervezett eredmény leírása 

1. 2018.08.15. Együttműködési megállapodás aláírása, létrejön a partnerséget megalapító dokumentum. 

A módosított megvalósíthatósági tanulmány benyújtása. 

2. 2018.08.31. Létrejön a stratégia megalapozását szolgáló helyzetelemző dokumentum. Létrejött 

foglalkoztatási fórum (partnerség), irányító csoport: a paktum szervezeti egységei 

felállnak, alakuló ülések megvalósulnak (2 db). Elkészül a célokat, jövőbeni 

beavatkozásokat tartalmazó foglalkoztatási stratégia.  

3. 2019.03.15. Elindul a foglalkoztatási projektrész, a felmért munkaerőigények alapján elindul a 

bértámogatások odaítélése, a célcsoport foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatása.  

Elkészül az ügyrend, a munkaterv, munkaprogram, az akcióterv, gyorsjelentések 

módszertana: a stratégia megvalósítását szolgáló akcióterv, és a gyorsjelentések készítését 

megalapozó módszertani és mintajelentés. 

Első közbenső indikátor monitoring, közbenső monitoring jelentés készül. Elkészül 3 db 

projektterv. 

A munkaerő-piaci programokba bevontak minimum száma teljesül, a partnerek pontos 

képet kapnak a projekt megvalósulásának állásáról. A 

foglalkoztatási paktum keretében munkaerő-piaci programokban résztvevők száma 

2018.10.31-én 111 fő. A projekt 11 fő kulcs személye a paktum menedzsment képzésen 

vesz részt. 

A vonatkozó ajánlatkéréseket követően a kiválasztott képzők megkezdik a képzéseket. 

4. 2019.06.30. Második közbenső indikátor monitoring, közbenső monitoring jelentés készül. 

5. 2019.12.31. Harmadik közbenső indikátor monitoring, közbenső monitoring jelentés készül. 

6. 2020.09.28. Negyedik közbenső indikátor monitoring, közbenső monitoring jelentés készül. 

7. 2021.03.31. Ötödik közbenső indikátor monitoring, közbenső monitoring jelentés készül. 

8. 2021.09.28. Hatodik közbenső indikátor monitoring, közbenső monitoring jelentés készül. 

9. 2022.03.31. Bácsalmás Város Önkormányzata a minősítési eljárás eredményeképpen, a projektzárás 

feltételeként megszerzi a minősítést a sztenderdek alapján, igazolja működését a paktum 

sztenderdeknek megfelelően, ennek révén a paktum minőségi munkájára visszaigazolást 

szereznek a főpályázó és partnerei. 

 

A korábbi 8 mérföldkő megfelelően teljesült. 
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KIFIZETÉSEK 

A projekt megkezdése óta 14 kifizetési kérelem került benyújtásra a konzorciumi partnerek által, ezek 

jóváhagyása és kifizetése megtörtént 2021. december 31-ig az alábbi összegekkel: 

• Bácsalmás Város Önkormányzata:    91.121.334 Ft 

• BKM-i Kormányhivatal:  543.746.873 Ft  

• Szenyorita Közhasznú Egyesület:    83.755.032 Ft 

• BKMFÜ NKft.       9.991.000 Ft 

Összesen elszámolt támogatási összeg:  728.614.239 Ft 

 

D) Támogatói monitoring látogatások tapasztalatai  

  

A Támogató részéről 2019-ben és 2020-ban 1-1 alkalommal került sor monitoring látogatásra. Első 

alkalommal hiánypótlást követően az ellenőrzött dokumentumok mindegyike elfogadásra került, 

másodszor az ellenőrzés során nem volt hiányosság. 

  

E) Beavatkozási és akció terv   

  

A konzorciumi tagok a 2018-2019 évre tervezett tevékenységeiket nagyrészt a terveknek megfelelően 

teljesítették vagy átütemezték a feladatokat. A monitoring folyamatának leírása és az értékelési rendet 

szabályozó kézikönyv ICS általi elfogadása megtörtént 2019. március 6-án. Minden egyéb 

kötelezettség időben és rendben elfogadásra került, mind az ICS, mind a Fórum által.  

A 2020-as éves terv elcsúszott és módosult a koronavírus járvány miatti korlátozások következtében. 

A korábbra tervezett rendezvények lebonyolítása megkezdődött nyártól, de csak részben teljesült.  

 

2021 évben az átütemezett terveknek megfelelően teljesültek a vállalkozói fórumok, disszeminációs 

rendezvények lebonyolítása. Időnként kicsit sűrű is volt a program, de lehetőséget teremtett a 

projektbe való betekintésre, valamint alkalmat adott a paktum szervezeti tagoknak az egyeztetésre, 

találkozásra. A Paktum menedzsment és a Paktum iroda igen nagy felelőssége a paktum térség 

folyamatos információval és tájékoztatással való ellátása, mind a járvány, mind pedig az újra indítás 

tekintetében. 

Legfontosabb feladatnak tartjuk a következőket: 

-A BJK paktum térségben a minél több információt kell begyűjtenünk a jelenlegi helyzetről, 

felmerülő problémákról, lehetőségekről (pályázat, állás stb.). Az összegyűjtött információkat 

Facebook-oldalon és egy új dinamikus honlapon tesszük közzé (https://bjkpaktum.hu/).  

-Szorosabb munkakapcsolat fenntartása szükséges a Konzorcium tagjaival, ICS tagokkal, Fórum 

tagjaival. 

 

https://bjkpaktum.hu/

