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PREAMBULUM 

Bácsalmás Város Önkormányzata, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal és a Szenyorita 
Közhasznú Egyesület konzorciumi együttműködésben, a velük együttműködő szervezetek 
bevonásával 2018. július 25. napján együttműködési megállapodást írtak alá. 
Ezzel a Bácsalmási, Jánoshalmai, Kiskunhalasi Járásra kiterjedő Foglalkoztatási Paktum 
(továbbiakban: Foglalkoztatási Paktum) elnevezéssel foglalkoztatási partnerséget hoztak 
létre. 
 
A Foglalkoztatási Paktum által meghatározott cél az érintett járások gazdaságának és 
munkaerő-piacának fejlesztésében érdekelt felek támogatása és együttműködése által 
kialakított partneri hálózat működtetése, a járásokra kiterjedő foglalkoztatási stratégia és 
rövidtávú akcióterv, valamint az ezekben megfogalmazott projektötletek megvalósítása, 
mellyel a partnerek a helyi, járási szintű foglalkoztatás bővítését kívánják elérni. 

 

A célok elérése érdekében a Partnerek hármas központú szervezetrendszer felállításáról 
döntöttek. Az Együttműködési Megállapodásban foglaltakkal összhangban a 
Foglalkoztatási Partnerség (Paktum) keretében kialakított szervezetrendszer operatív 
szervezetei az alábbiak: 

a) Kiskunhalasi, Jánoshalmai, Bácsalmási Járás Foglalkoztatási Paktum 
Foglalkoztatási Fóruma (továbbiakban: Foglakoztatási Fórum) 
b) Kiskunhalasi, Jánoshalmai, Bácsalmási Járás Foglalkoztatási Paktum Irányító 
Csoportja (továbbiakban: Irányító Csoport) 
c) Kiskunhalasi, Jánoshalmai, Bácsalmási Járás Paktumirodája (továbbiakban: 
Paktumiroda)  

Az ügyrend a Paktum és szervezete részletes működési rendjét tartalmazza. Mindezek 
alapján fent nevezett Partnerek a Paktum ügyrendjét és szervezeti szabályzatát (SZMSZ) a 
következőkben határozzák meg: 

 A FOGLALKOZTATÁSI FÓRUM 

A Partnerek a demokratikus működés és a Paktumban folyó munka legszélesebb körű 
nyilvánosságának biztosítása, valamint a partnerségi viszony erősítése érdekében 
Foglalkoztatási Fórumot működtetnek. A Fórum minden érdeklődő helyi lakos és szervezet 
számára formális csatlakozás nélkül is nyitott. 

 

1/1. A Foglalkoztatási Fórum legfontosabb feladatai: 

a) Informálódik az országos, megyei, járási, és helyi foglalkoztatás legfontosabb 

történéseiről, törekvéseiről, foglalkoztatáspolitikai elképzeléseiről. 

b) Tájékozódik az érintett járások munkaerő-piaci helyzetéről, elemzi a felmerülő 

problémák okait, és erről információt szolgáltat az érdekeltek számára. 

c) Munkaerő-piaci projektjavaslatokat fogalmaz meg, javaslatokat ad az 

éves munkaprogramhoz. 

d) Megvitatja és elfogadja az Irányító Csoport beszámolóját az 

éves munkaprogram végrehajtásáról. 
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e) Megvitatja és elfogadja a Paktumiroda tevékenységéről szóló beszámolót. 

f) Lehetővé teszi a járási szereplők közötti információáramlást és a vélemények 
cseréjét. 

g) Segíti a szereplők közötti kezdeményezések összehangolását, a partnerségek 
kialakulását. 

h) Megvitatja, nyomon követi és értékeli a Foglalkoztatási Stratégia és Akcióterv 
teljesítését, megvalósulását. 

i) Javaslatokat, ajánlásokat fogalmaz meg a következő időszak munkaprogramjaival 
kapcsolatban, illetve közvetíti azokat a döntéshozók felé. 

1/2. A Foglalkoztatási Fórum résztvevői  

a) A Fórum ülésére elsősorban a Paktumban résztvevő Együttműködő Partnerek 
kapnak meghívást. 

b) A Fórumon a Partnereken túl - a zárt ülések kivételével bárki részt vehet, aki 
érdeklődést mutat az érintett járások foglalkoztatásának kérdései iránt. Ezen cél 
teljesítése érdekében az előkészítés során nagy hangsúlyt kell fektetni a megfelelő 
jelenlét biztosítására, továbbá az esemény előzetes és utólagos publicitására is. 

1/3. A Foglalkoztatási Fórum összehívása 

1. A Foglalkoztatási Fórumot az Irányító Csoport elnöke — a Paktumiroda 
közreműködésével - hívja össze szükség szerint, de évente legalább két alkalommal. 

2.   Az ülések szakmai és technikai előkészítéséért az elnök irányítása mellett a 
Paktumiroda felelős. 

3.  A Foglalkoztatási Fórumra a Partnereket az Irányító Csoport elnöke a napirendet 
tartalmazó írásos meghívóval hívja össze oly módon, hogy azt a meghívottak az ülés 
időpontja előtt legalább 5 nappal megkapják. A meghívót — a napirend tervezetével 
együtt — elektronikus úton kell kézbesíteni a Partnerek bejelentett képviselőinek e-
mail címére. 

4.   A nyilvánosság érvényre juttatása érdekében a Foglalkoztatási Fórum időpontjáról 
és helyszínéről a lakosságot a helyben szokásos módon, minél szélesebb körben 
tájékoztatni kell. A nyilvánosság biztosítása során a pályázati kötelmekben vállalt 
nyilvánossági elemek érvényre juttatását hiánytalanul meg kell valósítani. A 
tájékoztatásról az Irányító Csoport elnöke a Paktumiroda közreműködésével 
gondoskodik. 

 

1/4. A Foglalkoztatási Fórum üléseinek rendje 

 A Foglalkoztatási Fórum helyszíne: alapesetben Bácsalmás Város Önkormányzatának 
földszinti tanácskozóterme, a helyszín minden esetben megjelölésre kerül a 
meghívóban. 

2. A Foglalkoztatási Fórumot az Irányító Csoport elnöke hívja össze és vezeti. 
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3. A Foglalkoztatási Fórumról az Irányító Csoport elnökének aláírásával emlékeztető 

készül, amelyet a Paktumiroda készít el. Az emlékeztetőnek tartalmazni kell a Fórum 

időpontját, helyszínét, a megjelent Partnerek névsorát (meghívottak jelenléti ívét), a 

meghirdetett napirendet, a Fórum menetét, a hozzászólások, ajánlások, javaslatok 

rövid tartalmát. 

1/5. Ajánlások, javaslatok figyelembevétele 

1. A Foglalkoztatási Fórum által megfogalmazott ajánlásokat, javaslatokat az Irányító  
Csoport köteles munkája során figyelembe venni. Az ajánlások, javaslatok figyelembe 
vételéért az Irányító Csoport elnöke felelős. 

Il. AZ IRÁNYÍTÓ CSOPORT 

Az Irányító Csoport a Paktum végrehajtó, operatív szervezete. A paktumban foglaltak 

hatékony és eredményes végrehajtásáért az Irányító Csoport felelős. A Paktum Irányító 

Csoport azon szakemberek közössége, akik a projekt tevékenységeinek szakmai tartalmait 

megfogalmazzák és meghatározzák, illetve ellenőrzik a konzorciumi tagok szakmai 

munkáját és a projekt tevékenységeinek tartalmát. Az Irányító Csoportot a konzorciumi 

tagok és a stratégiai partnerek képviselői alkotják. Az Irányító Csoport 7 választott tagból 

áll. 

Az Irányító Csoport felelős menedzsment szervezetnek a Paktumirodát jelöli ki. 

Az Irányító Csoport évente legalább hat ülést tart. Az Irányító Csoport üléseinek helyszíne: 
a 3 járás területén változó, mely a meghívóban feltüntetésre kerül. 

II/1. Az Irányító Csoport feladatai 

a) információt gyűjt és megszervezi a Foglalkoztatási Paktum Szervezet tájékoztatását; 

b) feldolgozza a Foglalkoztatási Fórum ajánlásait; 

c) elfogadja a Foglalkoztatási Paktum Szervezet ügyrendjét; 

d) az Irányító Csoport képviseletének ellátása során a projektet érintő, támogatással 

kapcsolatos pénzügyi kötelezettséggel is járó döntéseket jóváhagyja; 

e) kidolgozza az Irányító Csoport éves munkaprogramját és költségvetését; 

f) koordinálja a munkaterv megvalósítását az érintett szervezetek között; 

g) tájékoztatást ad a Foglalkoztatási Fórum üléseken az egyes programok teljesítéséről, 

valamint a következő időszak elképzeléséiről; 

h) segíti a térségi partnerségi kapcsolatok fejlődését; 

i) folyamatosan figyelemmel kíséri a végrehajtás ütemét és értékeli a megvalósítást, a 

Foglalkoztatási Stratégiát, az elkészült gazdasági gyorsjelentéseket, munkaprogramot 

és projektterveket, valamint a Paktumirodán keresztül koordinálja az éves tervek 

megvalósítását; 

j) meghatározza és folyamatosan ellenőrzi a Paktumiroda 

tevékenységét és jóváhagyja a beszámolóit; 
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k) a beérkezett támogató nyilatkozatok alapján dönt a Paktum Szervezethez való 

csatlakozások befogadásáról; 

l) kidolgozza a Paktum menedzsment szervezet éves munka és költségtervét. 

II/2. Az Irányító Csoport tagjai 

1. Az Irányító Csoport a választott tagokból és az állandó meghívottakból áll. 

 

2.  Az Irányító Csoport választott tagjai a Paktum megalakulásakor: 

a. Bácsalmás Város Önkormányzatának képviselője 

b. Jánoshalma Város Önkormányzatának képviselője  

c. Kiskunhalas Város Önkormányzatának képviselője 

d. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal képviselője 

e. Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara képviselője 

f. Kiskunhalasi Szakképzési Centrum képviselője 

g. Hunent Zrt. képviselője 

 

3. Az Irányító Csoport választott tagjait egy szavazati jog illeti, megbízatásuk 
határozatlan időre szól. 

4. Az Irányító Csoport ülésein a választott tagok írásban bejelentett állandó képviselőik 
útján vesznek részt. A bejelentett Képviselő akadályoztatása esetén írásban 
meghatalmazott helyettes vesz részt teljes jogkörrel az Irányító Csoport ülésén. A 
meghatalmazást a helyettesítőnek legkésőbb az ülés kezdetét megelőzően át kell 
nyújtania az elnöknek. 

5. Az Irányító Csoport tagjának megbízatása megszűnik: 

a) ha a tag lemond az Irányító Csoport tagságáról, 

b) ha a tag kilép a Paktumból, 

c) ha a tag jogutód nélkül megszűnik, 

d) ha a tagot a küldő szervezet visszahívja az Irányító Csoport tagságából. 

6. A tagot a küldő szervezet hívhatja vissza. Az Irányító Csoport ajánlásán alapuló 
elnöki kezdeményezés esetén a kizárandó tag által képviselt küldő szervezet a tagot 
visszahívni köteles. 

7. Amennyiben az Irányító Csoport tagjának megbízatása az 5. a)-d) pontban megjelölt 
vagy bármilyen egyéb okból kifolyólag megszűnik, a tagot delegáló szervezet 
köteles új tagot kijelölni, és erről az Irányító Csoport elnökét haladéktalanul, de 
legkésőbb 15 munkanapon belül írásban — az új delegált tag megjelölésével — 
értesíteni. 

 

8. A megszűnést az érintett tag köteles az Irányító Csoport elnökének haladéktalanul 
írásban bejelenteni, aki erről a Foglalkoztatási Fórumot annak legközelebbi ülésén 
tájékoztatja. 
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9. Az Irányító Csoport állandó meghívottja minden olyan tag, aki az Együttműködési 
Megállapodás aláírásával részvételi szándékát jelezte az együttműködésben. Az 
Irányító Csoport állandó meghívottjai az üléseken tanácskozási joggal vesznek részt. 

 

10. Az Irányító Csoport eseti meghívottjai: 

Az Irányító Csoport Ülésére az Irányító Csoport elnöke eseti jelleggel a felsoroltakon 

kívül tanácskozási joggal meghívhatja mindazokat, akiknek részvételét az adott 

napirendi ponthoz indokoltnak tartja. Az eseti meghívottak az ülésen véleményt 

nyilváníthatnak, a meghívás alapjául szolgáló dokumentumokba — ha az Irányító 

Csoport másképpen nem rendelkezik — betekinthetnek. 

II./3. Az Irányító Csoport tisztségviselői: 

1. Az Irányító Csoport tagjai közül egyszerű szótöbbséggel elnököt és elnökhelyettest 
választ. 

2. Az Irányító Csoport elnöke szervezi és irányítja az Irányító Csoport munkáját, valamint 
ellátja a Paktum eredményeinek és munkájának külső képviseletét. 

3. Az Irányító Csoport elnöke Bácsalmás Város Önkormányzatának képviselője. 
4. Az Irányító Csoport elnökét akadályoztatása esetén az elnökhelyettes helyettesíti. 

 Ebben az esetben a helyettes az elnök teljes jogkörével rendelkezik. Az Irányító 
Csoport elnökhelyettese: Kiskunhalas Város Önkormányzatának képviselője. Az 
Irányító Csoport tisztségviselőinek a megbízatása határozatlan időre szól. 

II./4. Az Irányító Csoport elnökének feladatai: 

a) összehívja és vezeti az Irányító Csoport üléseit, megállapítja a határozatképességet, 

b) előterjeszti az ülések napirendjét, 

c) elrendeli a szavazást, ismerteti annak eredményét, valamint az Irányító Csoport által 

elfogadott határozatokat; 

d) meghívja az Irányító Csoport munkájába bevonni kívánt eseti meghívottakat, 

szakértőket, 

e) kijelöli a jegyzőkönyv hitelesítő tagot, és jóváhagyja az ülésről készült 
jegyzőkönyvet, 

f) az Irányító Csoport ajánlása alapján tag visszahívását kezdeményezi a küldő 
szervezet felé; 

g) szükség esetén rendkívüli ülést hív össze, 

h) képviseli a Foglalkoztatási Fórumot és az Irányító Csoportot 

i) összehívja és vezeti a Foglalkoztatási Fórumot, aláírja az ülésről készült 

emlékeztetőt, beszámol az Irányító Csoport munkájáról, és képviseli az Irányító 

Csoport álláspontját a Foglalkoztatási Fórum előtt, 

j) tájékoztatja a Paktumirodát az Irányító Csoport által elhatározott feladatokról, 

felügyeli a Paktumiroda feladatok végrehajtásával kapcsolatos munkáját, 

k) nyilatkozattételi joga van a sajtó és a szélesebb nyilvánosság felé; 

l) dönt az ügyrend értelmezésére vonatkozó vitában. 
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Az Irányító Csoport elnöke jogosult a Paktumiroda munkáját személyesen irányítani, 

ellenőrizni, tőlük információt kérni. 

Az Irányító Csoport elnöke a feladatait a Paktumiroda közreműködésével látja el. 

 

II./5.  Az Irányító Csoport ülésének rendje 

1. Az Irányító Csoport az éves munkaterv alapján szükség szerint, de évente legalább 

hat alkalommal ülésezik. A munkatervet a Paktumiroda szakmai előkészítése alapján 

az elnök állítja össze és az Irányító Csoport fogadja el  

2. Rendkívüli ülés összehívását — a napirendi javaslat közlésével — bármely tag 

indítványozhatja az elnöknél. Ha az elnök indokoltnak tartja az indítványt, 30 napon 

belül összehívja az ülést. Amennyiben nem tekinti indokoltnak, legalább a tagok 

felének javaslatára köteles 30 napon belül összehívni a rendkívüli ülést, amennyiben 

nem támogatják az indítványt, arról az elnök 8 napon belül írásban tájékoztatást küld. 

3. Az Irányító Csoport üléseit az Irányító Csoport elnöke, akadályoztatása esetén az 

elnökhelyettes hívja össze. 

4. Az Irányító Csoport üléseit írásos meghívóval kell összehívni, amely tartalmazza az 

ülés időpontját, helyszínét, valamint a tervezett napirendi pontokat, illetve 

határozatképtelenség esetére az ismételt összehívás lehetőségét. A meghívót az 

Irányító Csoport elnöke írja alá. 

5. A meghívót az írásos anyagokkal együtt úgy kell kiküldeni, hogy az Irányító Csoport 

tagjai és az állandó meghívottak elektronikus úton az ülés előtt legalább 3 

munkanappal megkapják. A napirendi pontokat az Irányító Csoport elnöke határozza 

meg a munkaterv és az Irányító Csoport tagjai által javasolt témák alapján. Sürgős 

esetben az elnök illetve az Irányító Csoport a napirenden nem szereplő témák 

tárgyalásáról is határozhat. 

6. Az Irányító Csoport ülésein az Irányító Csoport tisztségviselői, választott tagjai, az 

állandó meghívottak, az eseti meghívottak és az adminisztrációt végző Paktumiroda 

munkatársai vehetnek részt. 

II./6. Határozathozatal 

1. Az Irányító Csoport akkor határozatképes, ha az ülésen a szavazati joggal 
rendelkező tagok képviselőinek több mint fele jelen van. A határozatképességet az 
Irányító Csoport elnöke csak a döntések meghozatala előtt vizsgálja. 
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2. Határozatképtelenség esetén az Irányító Csoport ülését 1 órán belüli időpontra 

változatlan napirenddel - ismét össze kell hívni. Az Irányító Csoport megismételt 

ülése akkor tekinthető határozatképesnek, ha két konzorciumi tag és rajtuk kívül 

legalább még egy Irányító Csoport tag jelen van. 

3. Az ülést az Irányító Csoport elnöke vezeti és ad szót az egyes előterjesztéseknél a 
hozzászólásra jelentkezőknek Az elnök soron kívüli hozzászólásra is jogosult. A 
hozzászólásokat követően az elnök összegezi az elhangzottakat és javaslatot tesz a 
határozatokra. 

4. Az Irányító Csoport a feladatai végrehajtására vonatkozó döntéseket határozati 

formában hozza meg. A határozathozatal előtt az Irányító Csoport elnöke 

megvizsgálja a határozatképességet  

5. Az Irányító Csoport ülésein a döntési javaslat elfogadásához a választott tagok több 
mint felének igen szavazata szükséges. Ha valaki a szavazásnál jelen van, de abban 
nem kíván részt venni, úgy kell tekinteni a határozatképesség szempontjából, mintha 
 nem lenne jelen. Az Irányító Csoport a döntéseit nyílt szavazással, kézfeltartással 
hozza. A szavazatokat az Irányító Csoport elnöke összesíti. 

6. Az Irányító Csoport döntéseit — amennyiben a jelen ügyrend, vagy az Irányító 
csoport egyhangú határozattal másképp nem rendelkezik — egyszerű szótöbbséggel 
hozza, de törekszik a konszenzusra, elsődleges munkamódszerének tekinti az 
Irányító Csoportban képviselt egyes érdekek és nézőpontok közötti minél teljesebb 
konszenzus létrehozását. Szavazategyenlőség esetén az elnök új szavazást rendelhet 
el. Amennyiben a szavazategyenlőség ekkor is fennáll, úgy az elnök szavazata dönt. 

7. Az Irányító Csoport tagjai élhetnek a kisebbségi vélemény ismertetésének jogával. 
A tagok kisebbségi véleményét rögzíteni kell az ülésről készült jegyzőkönyvben is. 

8. Az Irányító Csoport üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni A jegyzőkönyvnek 
tartalmaznia kell az ülés helyszínét, időpontját, a meghívottak listáját, a napirendi 
pontokat, röviden le kell írni az ülés tervezett menetét, a felszólalások lényegét, és 
határozati formában a döntéseket. A jegyzőkönyvet az elnök hagyja jóvá és egy az 
ülésen az Irányító Csoport által felkért jelenlévő tag hitelesíti. A jegyzőkönyvhöz 
csatolni kell a jelenléti ívet. 

9. A jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül meg kell küldeni az Irányító 
Csoport tagjainak, valamint az állandó meghívottaknak. A jegyzőkönyvek 
megküldéséről a Paktumiroda gondoskodik. 

10. A határozatokat az Irányító Csoport elnöke által vezetett Határozatok Könyvében 
kell nyilvántartani. A határozatban érintettek értesítése. valamint a határozatok 
végrehajtása - az Irányító Csoport elnökének irányítása szerint - a Paktumiroda 
feladata. 

11. Az Irányító Csoport adminisztratív feladatait a Paktumiroda végzi. 

 

II./7. Az Irányító Csoport tevékenységének képviselete 

1. Az Irányító Csoport tevékenységének képviseletére az 

elnök jogosult. 
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2. Az Irányító Csoport döntése alapján tagjai közül is választhat képviseletre jogosult 
személyt. A képviselet tartalmát az Irányító Csoport által elfogadott határozatok, 
állásfoglalások alakítják ki. 
 

3. A képviselet keretében az elnök vagy a képviselő jogosult tárgyalásokat folytatni 

külső partnerekkel, szakmai szervezetekkel, finanszírozókkal, továbbá jogosult a 

média részére tájékoztatást adni a Paktumban folyó munkáról, 

 

4. Az elnök vagy képviselő a képviselettel kapcsolatos munkájáról, az elért 
eredményekről az Irányító Csoport soron következő ülésén számol be. A képviselet 
során felelős a Paktum céljainak és a Paktumban közreműködő szervezetek érdekében 
tevékenykedni. 

 

II/8. Bizottságok, munkacsoportok 

1. A Paktum működése során lehetőség van kiemelt témákra szakmai bizottságok, 
munkacsoportok létrehozására. Ezek létrehozását az Irányító Csoport 
kezdeményezheti. 

2. A bizottság, munkacsoport létrehozására, elnöki tisztének ellátására, valamint 
összetételére vonatkozóan az Irányító Csoport elnöke tesz javaslatot, és azt az Irányító 
Csoport egyhangú döntéssel hagyja jóvá. 

3. A bizottság, munkacsoport elnöke az Irányító Csoport tagjai közül kerül 
megválasztásra. A bizottság, munkacsoport feladatait, működésének időtartamát az 
Irányító Csoport határozatban, vagy ügyrendjében állapítja meg. 

4. A bizottságok, munkacsoportok az Irányító Csoport felhatalmazása alapján: annak 
irányítása és felügyelete mellett önállóan tevékenykedhetnek (javaslatokat 
fogalmazhatnak meg, projekteket kezdeményezhetnek stb.), segítve az Irányító 
Csoport munkáját, valamint a Paktum céljainak megvalósulását. 

5. A bizottságok, munkacsoportok nem járhatnak el az Irányító Csoport nevében. 

6. A bizottságok, munkacsoportok tevékenységükről az Irányító Csoport soron 
következő ülésén beszámolnak. 

7. A bizottságok, munkacsoportok működésük rendjét maguk alakítják ki, saját ügyrend 
hányában működési rendjükre az Irányító Csoport ügyrendjének szabályait kell 
megfelelően alkalmazni. 
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Ill. A PAKTUMIRODA 

A Megállapodás koordinációját és menedzsmenti feladatait a Paktumiroda végzi. A 
feladatok ellátását valamely szerződő partner vállalja, a szerződő partnerek ezen feladatok 
ellátására nem hoznak létre önálló jogi személyt. A Paktumiroda irányítását, működési 
rendjének szabályozását az Irányító Csoport elnöke végzi. 

A Partnerek a közös munka összefogására az együttműködési megállapodásban 
Paktumiroda létrehozását határozták el. Az Irányító Csoport a Paktumiroda feladatainak 
ellátására Bácsalmás Város Önkormányzatát jelöli ki. 
 

A Paktumiroda munkatársai a partneri kapcsolattartás, vállalkozói kapcsolattartás feladatait 

végzik, információkat gyűjtenek, továbbítanak, elvégzik a paktum aloldal folyamatos 

aktualizálását, tájékoztatást adnak a vállalkozók számára támogatási lehetőségekről, 

közvetítik a vállalkozások által feltárt problémákat a releváns szakmai szervezetek és 

hatóságok felé. 

Az Irányító Csoport elnöke a TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00004 azonosító számú projekt 

keretében megvalósított eszközbeszerzéseken, szolgáltatás nyújtásokon felül, a 

Paktumiroda zavartalan működéséhez szükséges további feltételeket és kedvezményes 

szolgáltatásokhoz (pl: telekommunikációs előfizetői díjcsomag) történő csatlakozás 

lehetőségét Bácsalmás Város Önkormányzata rendelkezésére álló erőforrásai, kapacitásai 

rendelkezésre bocsátásával térítésmentesen biztosítja.  

 
111/1. A Paktumiroda feladatai 

1. A paktum szervezet általános támogatása: 

a) a Foglalkoztatási Paktum működését szervezi, tevékenységét koordinálja, 

b) a partneri kapcsolattartás, vállalkozói kapcsolattartás feladatait végzi, 

partnerségi fórumokat, rendezvényeket szervez, 

c) információkat gyűjt, szolgáltat, továbbít és megoszt a partnerségen belül a 

gazdasági és foglalkoztatási helyzetről, valamint a pályaválasztásról, 

pályaorientációról, 

d) közvetíti a vállalkozások által feltárt problémákat a releváns szakmai 
szervezetek és hatóságok felé. 

2. A Foglalkoztatási Fórum és az Irányító Csoport adminisztratív és szakmai 
feladatainak ellátása. segítése: 

a) a Foglalkoztatási Fórum, valamint az Irányító Csoport üléseinek szakmai, 
technikai előkészítése, 

b) a Foglalkoztatási Fórum üléseiről emlékeztető, az Irányító Csoport üléseiről 

jegyzőkönyv készítése, 

c) az Irányító Csoport határozatainak előkészítése, Irányító 

Csoport által meghatározott feladatok, határozatok 

végrehajtása. 
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3. Paktumszolgáltatások szervezése, koordinálása, nyújtása. valamint projektek, 
programok generálása, közreműködés azok végrehajtásban 

a) az érintett járások foglalkoztatáspolitikai szereplői közötti információcsere és 

kommunikáció kialakítása, javítása, 

b) információ gyűjtése a megye munkaerőpiacáról és foglalkoztatási helyzetéről, 
a várható fejlesztésekről, 

c) a Paktum aloldal folyamatos frissítése, nyilvánosság biztosítása, 

d) a Paktum tagok közötti kapcsolattartás elősegítése. 

4. Paktum stratégia előkészítésében és végrehajtásában való közreműködés: 

a) a foglalkoztatási stratégia és a képzési koncepció kidolgozásában, a projektek 

generálásában való részvétel, pályázatok figyelése. 

5. Irányító Csoport munkájával kapcsolatos szakmai feladatok ellátása: 

a) biztosítja a Paktum szerveinek működési, technikai feltételeit, koordinálja a 
Paktumban folyó közös munkát, 

b) a sajtónyilvánosságot biztosítja; 

c) a Paktum külső és belső kapcsolatait gondozza. 

6. Monitoring, értékelési tevékenységet lát el: 

a) a Paktum eredményeit monitorozza, értékeli, 

b) összefoglaló jelentéseket készít az éves munkaprogram és költségvetés 
teljesítéséről és felhívja a figyelmet az esetleges eltérésekre. 

7. Kommunikációs tevékenységet lát el: 

a) sajtóközleményeket készít, kapcsolatot tart a sajtóval, megszervezi a lakosság 
tájékoztatását, 

b) a paktum honlapját folyamatosan frissíti. 

 

111/2. A Paktumiroda köteles az Irányító Csoportot tájékoztatni: 

a) a Paktum előrehaladásáról, a pályázatban vállalt feladatok cselekvési és ütemterv 
szerinti teljesüléséröl, 

b) a Paktumiroda által elvégzett feladatokról, 

c) a külső partnerekkel, szakmai szervezetekkel folytatott tárgyalásairól, az elért 
eredményekről. 

 

111/3. A Paktumiroda szolgáltatásai: 

 
a) a paktum-területen partnerségi fórumok, rendezvények szervezése- 

b) a munkaerő toborzó tevékenységhez való kapcsolódás és annak elősegítése  
c) munkáltatók tájékoztatása,  

d) igények, felmerült problémák összegyűjtése és továbbítása a 

megfelelő paktum-partnerek számára, 
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e) a Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának szolgáltatásairól, a foglalkozást 
segítő támogatásokról, valamint a Szenyorita Közhasznú Egyesület által nyújtott 
szolgáltatásokról tájékoztató nyújtása az érintettek részére,  

f) munkahelyteremtést, - és megtartást, valamint a munkavállalást segítő tájékoztatást 
nyújt. 

g) foglalkoztatás-bővítéssel járó projektötleteket dolgoz ki, 
h) foglalkoztatást segítő képzéseket, tréningeket kezdeményez a vállalkozási igények 

alapján, 
i) szakértői tanácsadást folytat a partnerek és a célcsoport számára; 
j) támogatja az Irányító Csoportot abban, hogy a Paktum eredményeiről a szélesebb 

nyilvánosság is értesüljön. 
 

IV. A FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM NYILVÁNOSSÁGA 

 

IV/1.  A Paktum működtetése során nagy hangsúlyt kell fektetni a nyilvánosságra, amely 

lehetővé teszi a partnerség demokratikus működését, valamint a megfelelő 

társadalmi bevonást. Ennek keretében a helyi partnerek és lakosság, valamint a 

tágabb környezet felé a Paktum szervezetei tájékoztatást nyújtanak a Paktum 

működéséről, és a tájékoztató tevékenység révén cselekvésre ösztönzik a Paktum 

formális és informális szereplőit. 

IV/2.   A Paktum nyilvánosságának legfőbb színtere a Foglalkoztatási Fórum, amely nyitott 
minden érdeklődő helyi lakos és szervezet számára formális csatlakozás nélkül is. A 
nyilvánosság biztosításának fő színtere a Paktum honlapja. 

IV/3. A sajtóval való kapcsolattartásért az elnök felelős. Az elnök az Irányító Csoport 

üléseinek befejeztével sajtóközleményt jelentethet meg, amely összefoglaló jelleggel 

tartalmazza a meghozott döntések főbb tartalmi elemeit és állásfoglalásait  

IV/4. Az ülések napirendjéhez kapcsolódó dokumentáció és információ továbbításának, 
illetve a közzétételnek meg kall felelnie az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek azzal, hogy a 
Paktumiroda az Irányító Csoport tagjainak. állandó meghívottjainak, illetve azok 
képviselőinek személyes adatait (nevezetesen az érintett nevét, telefonszámát, 
postacímét és elektronikus címét) az Irányító Csoport hatékony működése céljából 
kizárólag az Irányító Csoport többi tagja részére továbbíthatja. 
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V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

Az ügyrend módosítására az Irányító Csoport jogosult oly módon, hogy az általuk 

előkészített anyagot a Foglalkoztatási Fórum is megtárgyalja, és kiegészítő javaslattal élhet 

az Irányító Csoport felé. 

 

Jelen ügyrend az Irányító Csoport által történő elfogadás napján lép hatályba. 

Bácsalmás, 2018. november …… 

 

 

……………………………………..                  ……………………………………… 

                  Németh Balázs                                Czeller Zoltán 

                    polgármester                      polgármester 

  Bácsalmás Város Önkormányzata               Jánoshalma Városi Önkormányzat 

 

 

 

 

……………………………………..                  ……………………………………… 

                    Fülöp Róbert                                Kovács Ernő 

                    polgármester                  kormánymegbízott 

  Kiskunhalas Város Önkormányzata           Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

 

 

 

 

……………………………………         …………………………………......... 

                  Gaál József          Papp Gyula 

                        elnök           főigazgató 

            Bács-Kiskun Megyei          Kiskunhalasi Szakképzési Centrum 

         Kereskedelmi és Iparkamara 
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  Kiss István  

 elnök vezérigazgató 

 Hunent Zrt. 

 


