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Általános tudnivalók:  

Időszak: 2018.03.01-2019.12.31. (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 2019-ben elvégzett feladatok szöveges összefoglalója  

 

2019. februárban 11 fő részvételével lezajlott a 6 napos paktum menedzsment képzés, melyen a Bács-

Kiskun Megyei Kormányhivatal részéről 3 fő, Szenyorita Közhasznú Egyesülettől 6 fő, valamint a 

paktumiroda 2 tagja vett részt. A képzés során a további sikeres együttműködés alapjául szolgáló 

kapcsolatok alakultak ki, tisztázódtak a konzorciumi partnereknél dolgozó megvalósítók feladatai. A 

gyakorlati munkavégzéshez szükséges munkamódszerek egyeztetése is megtörtént. 

2019. március 6-án Irányító Csoport és Fórum ülést is tartottunk, melyek napirendi pontjai az 

alábbiak voltak: 

1. 2018. éves beszámoló, monitoring jelentés ismertetése, elfogadása  

2. Gyorsjelentés módszertan és minta ismertetés, elfogadása  

3. 3 db járási projektterv rövid ismertetése, elfogadása 

4. Munkaprogram ismertetése, elfogadása 

5. Működési kézikönyv ismertetése, elfogadása 

6. Irányító Csoport 2019. éves munkatervének, Paktum menedzsment szervezet 2019. éves 

munka- és költségtervének ismertetése és elfogadása 

7. Járási fórumok előkészítése 

2019. márciusban benyújtottuk a 3. mérföldkő jelentést, melyet a Közreműködő Szervezet elfogadott.  

 

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

3 járás területén. Ezzel párhuzamosan a Szenyorita Közhasznú Egyesület teljesíti a mentorálást. 

Április 27-én fórumot szerveztünk, melyen Bácsalmás Járás „EMBER központú fejlesztési program 

a Bácskai térségben” című projekttervének ismertetése történt a járási lakosok számára. Az előadó 
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Puskás Hajnalka volt a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamarától, aki részt vett a 

projektterv megírásában. Ezt követően Bácsalmás Város Önkormányzata szervezésében állásbörzét 

tartottunk a Bácsalmási Kulturális Központban.  

2019. májusban benyújtásra került a második kifizetési kérelem, melynek elbírálása folyamatban van.  

2019. június 3-án a Pénzügyminisztérium Foglalkoztatáspolitikáért és Vállalati Kapcsolatokért 

felelős államtitkársága által szervezett országos konferencián vettünk részt, a GINOP-5.1.1-15 „ÚT 

A MUNKAERŐPIACRA” CÍMŰ KIEMELT PROJEKT KERETÉBEN A „FOGLALKOZTATÁSI 

EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TAPASZTALATAI” című rendezvényen.  

A konferenciát értékelve hasznos információkhoz jutottunk az előttünk járó és működő helyi 

paktumok szakmai és egyéb vezetőitől. A megvalósítás kezdeti szakaszában voltunk, így több új 

információt kaptunk, de ezzel együtt az előttünk járók tapasztalataiból leszűrtük a már általunk is 

érzékelhető nehézségeket a projekt megvalósítása kapcsán. Kiemelten meg kell jegyeznünk az 

ínaktívak felkutatását, bevonását a programba. 

Szintén hasznosnak értékeltük a Bács-Kiskun Megyei Paktum szakmai vezetője által szervezett járási 

paktumok találkozóját és tapasztalat cseréjét. Sok fontos probléma felvetése történt ezen a 

megbeszélésen is. Szükség van a folyamatos kapcsolattartásra, együttműködés elmélyítésére a 

megyei és helyi paktumok vezetői, munkatársai között.  

 

Az év során folyamatosan történt a 3 járás 24 önkormányzatának felkeresése abból a célból, hogy 

tájékoztassuk őket, valamint együttműködési megállapodásokat kössünk velük. Célunk, hogy aktív 

kapcsolattartással, együttműködések mélyítésével megfelelő információkhoz, tapasztalatokhoz 

jussunk a foglalkoztatási szint növelése továbbá a vállalkozások problémáinak feltárása érdekében. 

Arra törekszünk, hogy bevonjuk őket az általunk tervezett programjainkba és rendezvényeinkbe, 

igénybe véve helyben a segítségüket és támogatásukat annak érdekében, hogy javuljon a települések 

foglalkoztatás szintje, segítséget adjunk a helyi gazdaság fejlesztési irányainak kialakításában. 

Polgármesterek segítségével felvettük a kapcsolatot a településeken működő szervezetekkel 

(családvédők, védőnők, tanyagondnokok, szociális munkások). Ezzel párhuzamosan zajlik a 

vállalkozások, cégek felkeresése is. 

Október 4-én értekezleten vettünk részt a paktumirodákkal Kecskeméten. 

Október 17-én a BKM-i Kormányhivatal pályaválasztási kiállítást rendezett Kiskunhalason, melyen 

részt vett a projekt több képviselője. 

Október 30-én szakképzési napot rendeztek Kecskeméten, melyen szakmai vezetőnk képviselte a 

projektet. 

November 15-én a paktumiroda Jánoshalmán szervezett Irányító Csoport ülést. Az aktuális témák 

megtárgyalása után fórumra került sor, melyen az épülő agrárlogisztikai központ jelenlegi helyzete, 

Jánoshalmi járás projekttervének bemutatása volt napirenden. 

November 22-én Békéscsabán zajlott le a Dél-Alföldi Regionális TOP-roadshow a régiós paktumok 

képviselőinek jelenlétében. 

November 27-én Soltvadkerten szervezett paktumakadémián vettünk részt több mentorral együtt. 

Az év folyamán hasznos kapcsolatot alakítottunk ki és együttműködési megállapodást kötöttünk a 

Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Család és Karrierpont projektben való részvételre. 

2019 évben egy képzést bonyolítottunk le közös szervezésben. A tréning a Zsanai Öregek Otthonának 

dolgozói részvételével történt, mely sikeresen zárult.  
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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.  

17.  Az Irányító Csoport éves munkaterve  
Megvalósult 

2018-2019 évre  

18.  

A paktum menedzsment szervezetének 

éves munka- és költségterve  
Megvalósult 

2018-2019 évre 

 

 

 



 

7 
 

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  

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.  
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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.  

27.  

Az elkészített paktum stratégiához 

kapcsolódóan kialakított rövid távú 

működési akcióterv, a partnerség által 

elfogadott éves munkaterv és  

költségvetés  

Részben 

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. 

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 megkezdődött. A járási projekttervek elfogadása után 

Bácsalmáson és Jánoshalmán fórum keretében ennek széles körű ismertetése is megtörtént.  

A vállalkozói igények, tervek felmérése folyamatosan zajlik. 

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

ennek elmélyítése szükséges. 

 

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;  
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• 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 

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 szervezeti 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 adók által 

a helyi önkormányzatok további fejlesztéseket tudnak megvalósítani (közműfejlesztések, ipari 

területfejlesztések stb.) valamint közszolgáltatások javítását tudják elősegíteni. Egyre több inaktív 
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vagy álláskereső talál magának munkát helyben, ami további bevételt generál az államnak, csökken 

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

projektmegvalósítás esetén a paktumiroda fenntartása a térség érdekében szükségessé válik, hiszen 

fontos közvetítője lesz a térségben működő foglalkoztatók számára. A létjogosultságot emellett az 

állam felé is meg lehet erősíteni az elért eredményekkel, ezáltal 2020 után az ESZA típusú 

fejlesztésekre rendelkezésre álló majdani források is remélhetőleg nyitva fognak állni.  

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.  

  

I. D) Összegzés 2019. 12. 31-i állapotra és akcióterv a hiányosságok megoldására  

A paktum működését meghatározó minimum sztenderdek fő kritériumainak értékelése alapján 

megállapítható, hogy az előírásoknak megfelelt a Fórum időarányosan. Kritikus mértékű elmaradás 

és hiányosság nem tapasztalható. A megvalósult ICS ülések száma alacsonyabb a tervezettől. 

A Paktumiroda munkatársai területi lehatárolás és munkamegosztás szerint tervezik és végzik 

szakmai munkájukat. 

 

További feladatok 2020. évre: 

A tagok motivációját, együttműködését fejleszteni szükséges továbbra is. A Paktumiroda 

hangsúlyosabb feladata legyen a vállalkozói és egyéb igények felmérése, ezek összesítése, az 

igényekre épülő reakciók végrehajtása. Az év során többféle témában tervezzük különböző fórumok 

megrendezését is a cél elérése érdekében. 

Előkészítő munkánk eredményeképpen 2020. év első felében folytatódnak a Kereskedelmi és 

Iparkamarával közösen szervezett tréningek, melyek célja egyrészt az inaktív nők felkészítése a 

munkába helyezésre. Több közfoglalkoztatott csoport lesz, képzésük célja, hogy kerüljenek ki az 

elsődleges munkaerőpiacra, továbbá a munkahelyeken munkahelymegtartó tréningeket tartanak az 

Iparkamara trénerei. 
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 II.  Monitoring  

A) Munkaterv értékelése  

 A projekt keretében vállalt tevékenységek 2019.12.31-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  

ICS ülések  2018-ban 2-szer, 2019-ben 2-szer 

 
1 Az év folyamán nem került sor rendkívüli ülésre, kezdeményezését egyeik tag sem jelezte a paktumiroda felé.  
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„B” FŐTEVÉKENYSÉG  

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

teljesítését. A program a megfelelő ütemben halad, a bevonások időarányosan 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  115  32  147  

Bácsalmás 1  1  99  12  113  

Jánoshalma 0  8  58  20  86  

Összesen 1  9  272  64  346  

 Bevonási adatok (2019.12.31-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  

2019. 

december 31. 

TERV 

2021. 

év 

TÉNY  

2019. 

december 

31. 

TERV 

2021. 

év 

TÉNY  

2019. december 31. 

TOP-5.1.2-16-BK1-

2017-00004 
522 346 300 166 60 13 

A projektben vállalt indikátorok teljesülése (2019.12.31-i adatok alapján) 

 

Az 5. mérföldkő dátumáig (2019.12.31.) elérendő vállalás időarányosan nagyon jól teljesült, mely 

alapján a foglalkoztatási paktum keretében munkaerőpiaci programokban résztvevők száma év 

végére elérte a 346 főt.  

 

Képzés  

2019-ben 1 fő bevonása történt meg egyéni képzésbe. 

  

Foglalkoztatást elősegítő támogatások  

Az összes bevont személy 78,6%-a, 272 fő helyezkedett el bérköltség támogatás segítségével, további 

9 fő kapott állást bértámogatás konstrukció keretében. 64 fő csak szolgáltatásban részesült. 
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Munkaerő-piaci szolgáltatások  

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal adatai alapján a bevont személyek közül 64 fő csak 

szolgáltatásban részesült.  

Ezen felül a paktumterületen a mentori szolgáltatást a Szenyorita Közhasznú Egyesület (6455 

Katymár, Május 1. utca 19.) biztosítja. Továbbra is összesen 7 fő (4 fő mentor és három fő 

mentorasszisztens) látja el a mentori szolgáltatással kapcsolatos feladatokat. 

 

A programba bevont bérköltség támogatásban részesülő 263 fő közül 2019. 12. 31. napig a 

foglalkoztatási osztályok a három járásban összesen 142 főt irányítottak a mentori szolgáltatásba.  

A mentorok és mentorasszisztensek főbb tevékenységei:  

 

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

felkutatása. 

✓ Az inaktív, állást kereső személyek elérése érdekében a mentorhálózat a három járásban működő 

szociális szolgáltatókkal (család és gyermekjóléti szolgálatokkal, nappali melegedő és 

népkonyhával, Biztos Kezdet Gyermekházzal, Tanya és falugondnokokkal) védőnőkkel, civil 

szervezetekkel felvette a kapcsolatot. A személyes találkozók céljai voltak: kapcsolatfelvétel, 

kapcsolatkiépítés, együttműködési lehetőségek megteremtése, tájékoztatás a TOP 5.1.2 program 

keretein belül elérhető támogatásokról és a szolgáltatásokról, információszerzés az adott település 

jellemzőiről, munkalehetőségekről. 

✓ Létrehoztak és működtetnek egy facebook oldalt (https://www.facebook.com, Top 5.1.2 

Mentorhálózat Bácsalmás, Jánoshalma, Kiskunhalas járásokban) mely egyre látogatottabb, 

jelenleg 429 ember követi. Erre az oldalra próbálják összegyűjteni, feltölteni egy helyre a három 

járásban található álláslehetőségeket, így könnyebben igazodhatnak el az érdeklődők. A mentorok 

folyamatosan böngészik az álláslehetőségeket az interneten is, melyet továbbítanak az ügyfelek 

részére. 

✓ Három féle szóróanyagot, tájékoztatót készítettek a következők szerint: általános tájékoztató a 

TOP 5.1.2. programról, hasznos információ álláskeresőknek, tájékoztató munkáltatók részére. 

✓ A térségi koordinátorral és a szakmai vezetővel közösen felkeresték a három járás 

önkormányzatát együttműködési megállapodás megkötése érdekében.  

✓ A jánoshalmi Család és gyermekjóléti központban szakmaközi megbeszélésen vettek részt. A 

megbeszélésen szociális ügyintéző, védőnők, pedagógusok, családsegítők, orvosok jelentek meg. 

Itt is lehetőséget kaptak szóróanyagok, tájékoztatók átadására, tudták ismertetni a TOP 5.1.2 

programot, tájékoztatást tudtak adni a mentori szolgáltatás céljáról és feladatairól.  

✓ A kunbajai és a tataházi családsegítőben jelzőrendszeri megbeszélésen vettek részt, melynek 

témája a fiatalok munkaerő piaci lehetőségei volt.  

✓ Vállalkozói fórumon vettek részt Kiskunhalason, melyet a Foglalkoztatási Osztállyal közösen a 

szakmai vezető szervezett. A megjelent vállalkozók, foglalkoztatók részére átadták az 

igényfelmérő kérdőíveket. A fórum során tájékoztatást kaptak az NFA-2019 KKV kódjelű 

pályázatról, a Széchenyi 2020 program aktuális támogatásairól, a Széchenyi Kártya programról. 

https://www.facebook.com/
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A BKM-i Kereskedelmi és Iparkamara bemutatta a Család és Karrierpont című projektet, 

valamint a BKM-i Foglalkoztatási Paktum szakmai vezetője tartott előadást. Tájékoztatást kaptak 

a kiskunhalasi BV intézetben meglévő foglalkoztatási lehetőségekről.  

✓ Részt vettek Kiskunhalason a „Jövőd a tét” pályaválasztási kiállításon, és Soltvadkerten Paktum 

Akadémián. 

✓ A kiskunhalasi járás településein a szakmai vezető segítségével, közreműködésével megtörtént a 

közfoglalkoztatottak helyzetének, állapotának felmérése. A mentorok összesen 151 főt mértek 

fel. A 151 főből 35 fő nyilatkozott úgy, hogy szívesen váltana munkahelyet. Az ő esetükben 

kigyűjtésre kerültek azok az álláshelyek és lehetőségek, melyek számukra megfelelhetnek. Az 

általános tapasztalatuk az volt, hogy a közfoglalkoztatottak közül többen szívesen váltanának 

munkahelyet, mivel a közmunkabér igen alacsony, azonban egyéni és környezeti akadályok miatt, 

pl. rossz egészségi állapot, alacsony iskolai végzettség, családi kötelmek, mobilitás hiánya, rossz 

tömegközlekedési viszonyok miatt beragadnak a közfoglalkoztatásba. 

✓ A mentorok rendszeresen tartanak megbeszélést, ahol lehetőségük van konkrét eseteket, 

problémákat feldolgozni. 

 

Eddig összesen 99 fő inaktív, álláskereső személlyel vették fel a kapcsolatot. Ügyfeleiket interneten, 

telefonon illetve személyesen tudják tájékoztatni az elhelyezkedési lehetőségekről. 

A 99 fő közül jelenleg 41 főnek sikerült elhelyezkedni. Több olyan ügyfelünk van (7 fő) aki egyelőre 

közfoglalkoztatás keretében tudott munkát vállalni egyéni, szociális és környezeti tényezői miatt. 

29 fő egészségi problémákkal küzd, ami szintén megnehezíti a munkavállalásukat.  

1 fő óvodai dajka, 1 fő eladó és 1 fő tisztítás technológiai képzésben vett részt. 

A nyílt munkaerőpiacon elhelyezkedő személyek az alábbi munkakörökben kerültek 

foglalkoztatásra: 

✓ ápoló – gondozó 1 fő 

✓ csomagoló 2 fő 

✓ udvaros 2 fő 

✓ adminisztrátor 3 fő 

✓ könyvelő 1 fő 

✓ betanított munkás 11 fő, ebből egy fő rehabilitációs foglalkoztatónál helyezkedett el 

✓ ügyintéző 2 fő 

✓ raktáros 1 fő 

✓ eladó – pénztáros 1 fő 

✓ konyhai kisegítő 4 fő 

✓ szakács 1 fő 

✓ biztonsági őr 2 fő 

✓ varró 1 fő 

✓ pultos 1 fő 
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Eddigi tapasztalataink szerint az ügyfeleink körében leggyakoribb foglalkoztatást akadályozó 

tényezők a következők:  

✓ alacsony iskolai végzettség – csak nyolc általános iskolát végzett, 

✓ nem megfelelő iskolai végzettség – nem talál a környéken végzettségének, szakmájának 

megfelelő álláslehetőséget, 

✓ mobilitás hiánya – nincs gépjármű és gépjárművezetői engedély, vagy nem tudja vállalni a 

tömegközlekedéssel történő munkába járást, 

✓ rossz tömegközlekedési viszonyok – munkaidő kezdete és vége nem összeegyeztethető a 

menetrendekkel, busszal vonattal nem érne be a munkakezdésre, 

✓ nők esetében gyermek ellátása, felügyelete, pl. több bolti eladói végzettséggel rendelkező 

hölgy ügyfelünk van, de a bolt, üzlet nyitva tartása és a gyermekintézmények nyitvatartási 

ideje szintén nincs szinkronban. Amennyiben nincs olyan családtag, aki tudja vállalni a 

gyermekek felügyeletét, ellátást, hiába adott az elhelyezkedési lehetőség. Ezen felül nagyon 

kevés a részmunkaidőben történő foglalkoztatás. 

✓ mentális és egészségi állapot. 

 

A mentorok által elért és az együttműködést vállaló inaktív, állást kereső személyek területi 

megoszlást az alábbiak szerint alakult: 

 

 település mentorált személyek 

száma 

1 Bácsalmás 32 fő 

2 Bácsbokod 5 fő 

3 Bácsborsód 2 fő 

4 Bácsszőlős 1 fő 

5 Csikéria 2 fő 

7 Kunbaja 18 fő 

8 Madaras 3 fő 

9 Mátételke 1 

10 Tataháza 7 fő 

11 Jánoshalma 3 fő 

12 Mélykút 3 fő 

13 Kelebia 2 fő 

14 Kiskunhalas 16 fő 

15 Kisszállás 2 fő 

16 Kunfehértó 2 fő 

összesen: 99 fő 
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Az együttműködést vállaló 99 fő inaktív, állást kereső személyek életkor és iskolai végzettség szerinti 

eloszlást a lent található két diagram ábrázolja.  

 

 

 

Nemek szerinti eloszlás következő szerint alakul: 71 fő nő és 28 fő férfi. 

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

javasolta a szolgáltatás igénybe vételét az alábbiak szerint: 

kapcsolatfelvétel módja személyek száma 

önként, ügyfél kérte 61 

más szervezet, intézmény javasolta a szolgáltatást igénybe vételét 38  

ebből: védőnői szolgálat 1 

ebből: család és gyermekjóléti szolgálat vagy központ 16 

ebből: foglalkoztatási osztály 13 

pártfogó 3 

polgármester 4 

jegyző 1 

 

 

8 ált. 

kevesebb

2 fő

8 ált. 24 fő

szakmával 

rendelkezik

36 fő

érettségi+

szakma

27  fő

érettségi

4 fő diplomás

6  fő

18-30 év

29 fő

31-50 év

41 fő

51 év 

felett

29 fő
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C) Mérföldkövek és kifizetések  
 

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI 

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. 2020.06.30. Negyedik közbenső indikátor monitoring, közbenső monitoring jelentés készül. 

7. 2020.12.31. Ötödik közbenső indikátor monitoring, közbenső monitoring jelentés készül. 

8. 2021.06.30. Hatodik közbenső indikátor monitoring, közbenső monitoring jelentés készül. 

9. 2021.10.31. 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. 

 

2018 évben időarányosan az első 2 mérföldkő megfelelően teljesült, valamint 2019-ben a harmadik is. 
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KIFIZETÉSEK 

A projekt megkezdése óta 3 kifizetési kérelem került benyújtásra a konzorciumi partnerek által, ezek 

jóváhagyása és kifizetése megtörtént az alábbi összegekkel: 

• Bácsalmás Város Önkormányzata:  52.824.453 Ft 

• BKM-i Kormányhivatal:   168.512.732 Ft 

• Szenyorita Közhasznú Egyesület:  29.157.413 Ft 

Összesen elszámolt támogatási összeg:  250.494.598 Ft 

 

D) Támogatói monitoring látogatások tapasztalatai  

  

A Támogató részéről 2019-ben 1 alkalommal került sor monitoring látogatásra. Hiánypótlást 

követően az ellenőrzött dokumentumok mindegyike elfogadásra került. 

  

E) Beavatkozási és akció terv – 2020.  

  

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.  

 

Paktumsztenderdek fő és alkritériumainak önértékelése során elért eredmény alapján javítási és 

tökéletesítési feladatok hárulnak a menedzsmentre, paktumirodára.  
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2020. évi akcióterv  
 

Feladat  

Státusz  

Szükséges 

beavatkozás  Felelős  Határidő  

3 járásban a 

kulcsprojekt 

megvalósításának 

elősegítése   

Projekttervek 

elfogadása 

megtörtént ICS 

által  

Széles körű 

megismertetés, 

szakmai anyagban 

foglaltak 

megvalósításának 

elősegítése  

ICS, Paktum 

szervezet, projektek 

által kijelölt felelős 

járásonként  
2020. évben 

folyamatosan  

Paktum 

népszerűsítése és 

társadalmasítása  

Al-honlap 

működik, 

információk 

frissítése 

folyamatosan 

szükséges  

Egyéb 

társadalmasítási 

feladatok ellátása, 

sajtókapcsolatok 

erősítése, 

fórumsorozat 

szervezése több 

témában a készülő 

rendezvényterv 

szerint 

 

Paktum iroda  

2020. évben 

folyamatosan  

Helyi és országos 

paktumokkal való 

együttműködés 

erősítése  

Megyei és helyi 

paktumokkal 

együttműködés és  

tapasztalatcsere 

részben 

megvalósul  

Megyén belüli és 

országos szintű 

partnerség erősítése  

Paktum iroda  

2020. évben 

folyamatosan  

Indikátorok, 

minősítési feltételek 

teljesülésének 

nyomon-követése  

Vállalások, 

előírások 

rendelkezésre 

állnak  

Indikátorok nyomon 

követése, 

partnerségi tagok 

aktivizálása 

Konzorciumi 

tagok/ICS/Paktum  

iroda  2020. évben 

folyamatosan  

  


