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1 BEVEZETÉS 
1.1 Háttér, a projekt bemutatása 
A Bács-Kiskun megye külső perifériáján található, Bácsalmási térségét alkotó települések többsége a 
105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján jelentős munkanélküliséggel sújtott 
településnek minősül. Habár az álláskeresők relatív mutatójának alakulásában az elmúlt 5 évben 
pozitív változás következett be, azonban ez a tendencia nagyrészt a felfutó közfoglalkoztatási program 
hatása. Annak ellenére, hogy a három térség nyilvántartott álláskeresőinek száma folyamatosan 
meghaladja az 2200 főt, a térségek vállalkozásai mind gyakrabban szembesülnek a munkaerőhiány 
problémájával. 

A jelentős munkanélküliség és a felmerülő munkaerőhiány együttes problémájának kezelése 
érdekében Bácsalmás Város Önkormányzata konzorciumi megállapodást kötött a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatallal és a Szenyorita Közhasznú Egyesülettel, ezt követően támogatási kérelmet nyújtott 
be a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága által 
meghirdetett, Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretében megjelent, TOP-5.1.2-15 
„Helyi foglalkoztatási együttműködések” tárgyú felhívására. 

A TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00004 azonosító számon regisztrált „Bácsalmási-Jánoshalmi-Kiskunhalasi 
járások foglalkoztatási együttműködése, partnersége” című projekt legfőbb célja a releváns gazdasági 
ágazatokat felölelő gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztés hatékonyságának javítása. A projekt által 
lefedett terület a Bácsalmási ,Jánoshalmi és Kiskunhalasi járás települései.  

A Támogató a projektet a 2017. december 20-án kelt döntése értelmében támogatásra érdemesnek 
ítélte és 800 000 000,-Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A Felek által aláírt 
Támogatási Szerződés értelmében a projekt kezdete 2018. március 1., a tervezett befejezés időpontja 
2021. október 31. 

1.2 A munkaprogram funkciója és felépítése 
A TOP-5.1.2-16 felhívás kötelezően előírja munkaprogram készítését, amely lényegében a projekt rövid 
távú megvalósítási terve. A Bácsalmás, Jánoshalmi és Kiskunhalasi foglalkoztatási paktum 
munkaprogramja összhangban van az országos, a megyei szintű foglalkoztatás-, gazdaság- és 
társadalompolitika irányelveivel és céljaival. A munkaprogram konzorciumi tagonként bemutatja a 
projekt végrehajtásának időszakában elvégzendő tevékenységeket, amelyek szükségesek az 
eredményes és sikeres végrehajtáshoz, valamint a paktum céljainak eléréséhez. A munkaprogram 
időbeli hatálya a dokumentum elfogadásának napjától a projekt fizikai befejezésének dátumáig terjed. 

A munkaprogram a paktum partnerség éves szintű operatív tevékenységeit rögzítő programja, ennek 
megfelelően a készítése és elfogadása során figyelembe kell venni a paktumpartnerek véleményét és 
javaslatait. A munkaprogram tételesen sorra veszi és részletesen bemutatja azokat a tevékenységeket, 
amelyeket az együttműködés keretében kívánnak az érintett szervezetek megvalósítani. A 
dokumentum az egyes feladatok felelőseit, a bevonandó partnereket, valamint a tervezett határidőket 
is rögzíti. 

A munkaprogram szakmai kereteit a TOP-5.1.2-16 felhívás, az elfogadott támogatási kérelem, a 
mindenkor hatályos Támogatási Szerződés és a Megvalósíthatósági Tanulmány adja – ezáltal biztosított 
az illeszkedés a paktum keretében elkészült, illetve elkészülő valamennyi dokumentumhoz. A 
munkaprogramban foglaltak teljesítését az Irányító Csoport a Paktumiroda segítségével folyamatosan 
nyomon követi, és az előrehaladásról évente legalább egy alkalommal beszámol a Foglakoztatási 
Fórum számára. 
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A munkaprogram az alábbi fejezetekből áll: 

• a jelen bevezetésben összefoglalásra került a projekt háttere, valamint a dokumentum funkciója és 
felépítése (1. fejezet); 

• a munkaprogram fő fejezete részletezi a kötelező és vállalt feladatokat konzorciumi partnerenként 
(2. fejezet); 

• az egyes tevékenységek negyedéves ütemezésének alapját a mérföldkövek jelentik (3. fejezet); 

• végül operatív jelleggel be kell mutatni a megvalósításhoz szükséges szervezeti és humán 
erőforrásokat (4. fejezet). 

 

2 A PROJEKT KERETÉBEN VÉGREHAJTANDÓ TEVÉKENYSÉGEK 
BEMUTATÁSA 
 

2.1 A tevékenységek végrehajtását befolyásoló cél és indikátorok 
A TOP-5.1.2-16 felhívás célja, hogy a helyi szinten létrejövő és/vagy már működő foglalkoztatási 
együttműködések, partnerségek (paktumok) hozzájussanak azon forrásokhoz, amelyek segítségével – 
kialakított stratégiájuk mentén – képzési és foglalkoztatási programjaikat megvalósíthatják. A 
felhívással a Kormány támogatja az együttműködések, partnerségek azon tevékenységeit, amelyek 
munkaerőpiacuk bővítéséhez, célcsoportjaik képzéséhez, elhelyezkedéséhez és a szereplők 
együttműködésének erősítéséhez szükségesek. 

 

Az intézkedés közvetlen célja helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok) képzési és 
foglalkoztatási programjainak támogatása, tevékenységi körük, eredményességük, hatékonyságuk 
növelése, továbbá a foglalkoztatás helyi szintű akciótervek megvalósításával való bővítése, az 
álláskeresők munkához juttatása. 

 

Helyi szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések 
keretében, programszerű és integrált, a helyi együttműködés földrajzi területére kiterjedő, a gazdaság- 
és foglalkoztatás-fejlesztési együttműködések támogatása és célcsoport képzéséhez, 
foglalkoztatásához kapcsolódó program valósul meg. 

 

Ezen országos szintű célok eléréséhez járul hozzá közvetlenül a paktumprojekt, amelynek célrendszere 
világos válaszokat ad a helyzetfeltárásban azonosított legfontosabb térségi szintű problémákra és 
kihívásokra. 
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1. ábra: A projekt célrendszere 

 

 

 

2.1.1 A projekt jövőképe, átfogó és specifikus céljai 
A paktumprojekt jövőképe: A térség foglalkoztatási szintjének növekedése – A paktum projekt 
keretében Bácsalmás, Jánoshalma és Kiskunhalas és térségének munkaerőpiaci helyzete javul, a 
munkaerő-piaci kereslet és-kínálat kiegyensúlyozottá válik, a munkaerőpiac stabillá válik, ezáltal 
növekszik a térség foglalkoztatási szintje. 

1. Átfogó cél: A térség komplex gazdasági és foglalkoztatási fejlesztése 

1. Specifikus cél: Széleskörű foglalkoztatási együttműködés – A partnerek közösen feltárják a helyi 
munkaerőpiac sajátosságait, folyamatait, várható tendenciáit, kijelölik a jövőbeli gazdaság-és 
foglalkoztatásfejlesztési célokat. A széleskörű és hatékony partnerségi együttműködés 
eredményeképpen megvalósulhat a gazdaság komplex fejlesztése. 

2. Specifikus cél: A vállalkozó szféra megerősödése – Annak érdekében, hogy a foglalkoztatási és 
munkaerő-piaci programok hosszú távon sikert érhessenek el fontos, hogy a munkáltatók pozíciója 
megerősödhessen. Ehhez pedig az aktív partnerségen felül szükséges a kedvező piaci környezet, 
valamint a folyamatos és minél szorosabb együttműködés a helyi önkormányzatokkal. Ezek a feltételek 
együttesen eredményezik azt, hogy a vállalkozások képesek lesznek a meglévő munkahelyeiket 
megőrizni, valamint újakat teremteni. 

2. Átfogó cél: A célcsoport munkaerőpiaci integrációjának elősegítése 

3. Specifikus cél: Összehangolt munkaerőpiaci kereslet-kínálat – A munkaerőpiaci helyzet 
optimalizálásához a munkaerő többlet és a kereslet összehangolásával. A cél elérének alapja hosszú 
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távon is fenntartható, átfogó partnerség, valamint a munkaerőpiaci tendenciák folyamatos nyomon 
követése és a felmerülő igényeknek megfelelő képzési-átképzési rendszer működtetése. Ezen 
feltételek együttesen eredményezik a munkaerőpiaci folyamatok összehangolását, a helyi gazdasági 
helyzet megerősödését. 

4. Specifikus cél: A foglalkoztatotti létszám növelése – A térség demográfiai mutatóinak romló 
tendenciájához egyértelműen hozzájárul a munkaképes korú lakosság térségből való elvándorlása. Az 
elvándorlás egyik legfőbb oka, hogy a fiatalok nem találnak megfelelő munkahelyet maguknak. Ezzel a 
tendenciával egyidőben a munkaadók egy része egyértelműen munkaerőhiánnyal szembesül. A 
foglalkoztatási létszám növelése érdekében olyan feltételek kialakítása szükséges, amely a térségből 
elvándorlást tervezők számára nyújt megfelelő alternatívát. 

2.1.2 A projekt operatív és horizontális céljai 
Operatív célok: 

• Foglalkoztatási paktum létrehozása és működtetése: A foglalkoztatási paktum létrehozása 
megtörténik a résztvevő 3 járás önkormányzatai , a Kormányhivatal, a megyei önkormányzat, a Bács-
Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a foglalkoztatók és egyéb érintett szervezetek között. A 
tagok vállalják, hogy kialakítják a paktum szervezeti kereteit, 

kijelölik a felelősöket, meghatározzák a főbb feladatokat, és ezek elérése érdekében rendszeres 
időközönként egyeztetnek egymással. 

• Helyi termék és szolgáltatásfejlesztés: Mindhárom térség gazdasági fellendülésében jelentős 
szereppel bír a helyi vállalkozói szféra megerősödése. Ennek eléréséhez szükséges a térség 
termelőinek, szolgáltató és innovatív tevékenységet végző szereplőinek összefogása, koordinálása. A 
folyamat során azonosíthatók azok az ágazatok, kapacitások, melyekre érdemes nagyobb hangsúlyt 
fektetni. A lehetőségek felmérése után megfelelő szakmai segítséget szükséges nyújtani a 
vállalkozóknak termékeik és/ vagy szolgáltatásaik helyi szintű értékesítésében. Ezen felül a vásárlók 
számára tudatosítani kell a helyi termékek, szolgáltatások fogyasztásából származó előnyöket. 

• Piaci szolgáltatok, támogatások nyújtása: A munkavállalási szempontból a leginkább kiszolgáltatottak 
a hátrányos helyzetben lévő csoportok, az alacsony képzettségi szintűek, a tartósan munka nélkül lévők 
számára fokozott nehézséget okoz nemcsak a munkahely megtalálása, de annak megtartása, a 
munkahelyi beilleszkedés és a folyamatos teljesítmény is. Emiatt kiemelt figyelmet kell fordítani arra, 
hogy egyéni szinten történjen meg a személyes problémák feltárása, majd arra a komplex 
megoldáscsomag összeállítása. Mindez munkaerőpiaci szolgáltatások biztosításával valósítható meg. 

• Vállalkozói igényeken alapuló képzések megvalósítása: A kutatási tapasztalatok és a munkáltatói 
visszajelzések alapján a potenciális munkavállalók képzettségi szintje és a szaktudás az esetek jelentős 
többségében nem felel meg a munkáltatói igényeknek. A projektfejlesztés és a végrehajtás 
szakaszában is nagy szerepet kap a rendszeresen elvégzendő szükségletfelmérés, melyek 
egyértelműen azonosítják azokat a végzettségeket, melyekre a munkáltatói oldalon szükség van. A 
képzések által rendelkezésre fog állni az a munkavállalói réteg, amelyekre a foglalkoztatóknak 
szükségük van – csökkentve a térség munkaerőpiaci problémáit. 

Horizontális célok: 

• Nyilvánosság: A projekt teljes életútja során szükséges a nyilvánosság, a folyamatos tájékoztatás 
annak érdekében, hogy a folyamatok, a paktum kínálta lehetőségek és a realizálható előnyök minden 
érintett számára elérhetők és érthetők legyenek. A kommunikációval kapcsolatos tevékenységeket az 
5. fejezetben mutatjuk be. 
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• Esélyegyenlőség: A foglalkoztatási együttműködés megvalósítása során egyenlő eséllyel és 
transzparens módon adunk lehetőséget minden érintett személynek és/vagy szervezetnek a 
paktumhoz való csatlakozásra, a bértámogatások igénylésére és a munkaerőpiaci szolgáltatásokban és 
a képzéseken való részvételre. Mind az előkészítés, mind a végrehajtás 

során figyelembe vesszük az esélyegyenlőségi jogszabályokat és célkitűzéseket, valamint az 
antidiszkriminációs alapelveket. 

• Fenntarthatóság: A tervezés és a megvalósítás során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a 
foglalkoztatási együttműködés gazdasági és társadalmi szempontból is fenntartható legyen, 
eredményei tartósan megmaradjanak a projekt lezárulása után is. 

 

2.1.3 A projekt indikátorai 
A paktumprojekt valamennyi tevékenysége közvetlenül vagy közvetetten hozzájárul a projektszintű 
célok eléréséhez és az indikátorvállalások teljesítéséhez. A monitoring mutatók célértékeit az alábbi 
táblázat mutatja be. 

 

1. táblázat: A projekt kötelező és vállalt indikátorai 

 

Indikátor megnevezése  
 

Célérték  
 

Céldátum  
 

Adatforrás  
 

A foglalkoztatási paktumok 
keretében munkaerőpiaci 
programokban résztvevők 
száma (fő)  
 

522 fő 2021.10.31. Munkaerőpiaci szolgáltatás 
igénybevételét igazoló hiteles 
dokumentum, hiteles dokumentumok 
alapján készített kimutatás, adatbázis  
 

A foglalkoztatási paktumok 
keretében álláshoz jutók 
száma (fő)  
 

300 fő 2021.10.31. Foglalkoztatási megállapodás 
dokumentációja  
Munkaszerződés  

A foglalkoztatási paktumok 
keretében álláshoz jutók 
közül a támogatás után hat 
hónappal állással 
rendelkezők száma (fő)  
 

60 fő 2022.04.30. Foglalkoztatási megállapodás 
dokumentációja  
Munkaszerződés  

 

 

2.2 A projekt keretében végrehajtandó tevékenységek bemutatása 
 

A konzorciumi partnerek tevékenységei egyértelműen elkülöníthetők: Bácsalmás Város 
Önkormányzata látja el az 1. főtevékenységhez, valamint a kiegészítő tevékenységhez kapcsolódó 
feladatokat, míg a 2. főtevékenység, azaz a képzések, a munkaerőpiaci szolgáltatások és a 
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bértámogatások biztosítása a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal és a Szenyorita Közhasznú Egyesület 
hatáskörébe tartozik. 

 

A konzorciumi partnerek fő feladatai a projekt keretében 
 

 

BÁCSALMÁS VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 

Konzorciumvezető 

BÁCS-KISKUN-MEGYEI 
KORMÁNYHIVATAL 

Konzorciumi tag 

SZENYORITA KÖZHASZNÚ 
EGYESÜLET 

Konzorciumi tag 

 Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek 

A. Foglalkoztatási megállapodások (paktumok) programrészéhez (1. főtevékenység) kapcsolódóan 

a) foglalkoztatási paktum 
létrehozása, megvalósíthatósági 
tanulmány – MT – elkészítése 

  

b) valamennyi releváns gazdasági 
ágazatra foglalkoztatási 
helyzetelemzés készítése 

b) valamennyi releváns gazdasági 
ágazatra helyzetfeltárás, 
problémaelemzés a térség 
munkaerő-piacának jellemzőiről, 
a foglalkoztatás nehézségeiről, a 
kritikus pontokról és a 
beavatkozási elképzelésekről 

 

c) részletes foglalkoztatási 
stratégia, akcióterv kidolgozása 

e) munkaerő-piaci, 
vállalkozásfejlesztési és 
munkaerő igényfelmérések 
elvégzése 

 

d) reális ütemtervű 
munkaprogram kidolgozása, 
projekttervek kidolgozása 

  

f) menedzsment szervezet és 
paktumiroda felállítása 
működtetése, ügyrend, 
munkaterv kidolgozása, reális 
költségvetés kidolgozása, az 
ehhez szükséges szakmai 
kompetenciák, humán-erőforrás 
biztosítása 

  

g) együttműködési megállapodás 
aláírása 
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BÁCSALMÁS VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 

Konzorciumvezető 

BÁCS-KISKUN-MEGYEI 
KORMÁNYHIVATAL 

Konzorciumi tag 

SZENYORITA KÖZHASZNÚ 
EGYESÜLET 

Konzorciumi tag 

h) a helyi szereplők közötti 
információáramlás és 
véleménycsere ösztönzése, a 
térségi szereplők közötti 
kezdeményezések 
összehangolása 

  

i) helyi szintű együttműködési 
hálózatok kialakítása, és 
működési feltételeinek 
megteremtése 

  

k) projekt folyamat részletes 
dokumentációja 

  

l) figyelemfelkeltés    

m) projektzárási feltétel a 
minősítés megszerzése  

  

 Választható önállóan támogatható tevékenységek 

A. Főtevékenység: Foglalkoztatási megállapodások (paktumok) programrészéhez (1. főtevékenység) 
kapcsolódóan 

e) vállalkozási tanácsadás 
rendszer működtetés és 
fejlesztése 

  

f) a projekt megvalósítását segítő 
tudásbővítésen, tréningeken, 
képzéseken való részvétel 

f) a projekt megvalósítását segítő 
tudásbővítésen, tréningeken, 
képzéseken való részvétel 

f) a projekt megvalósítását segítő 
tudásbővítésen, tréningeken, 
képzéseken való részvétel 

B. Főtevékenység: Munkaerőpiaci programokhoz, a célcsoport képzéséhez, foglalkoztatásához 
kapcsolódó programrészhez (2. főtevékenység) kapcsolódóan 

 a) A célcsoportot érintő 
képzéshez és foglalkoztatáshoz 
kapcsolódó tevékenységek 

b) A célcsoportot érintő egyéb 
munkaerő-piaci tevékenységek 

 Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek 

a) gyermekellátási szolgáltatások 
helyzetérevaló kitérés 

  

b) nyilvánosság biztosítása   

c) projektmenedzsment   

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek 
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BÁCSALMÁS VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 

Konzorciumvezető 

BÁCS-KISKUN-MEGYEI 
KORMÁNYHIVATAL 

Konzorciumi tag 

SZENYORITA KÖZHASZNÚ 
EGYESÜLET 

Konzorciumi tag 

B. A Vidékfejlesztési Programmal való átfedés-mentesség biztosítása érdekében kizárólag nem 
mezőgazdasági vagy elsődleges feldolgozású élelmiszer-termékek esetében alkalmazható 
tevékenységek – 2. kiegészítő tevékenység: 

d) helyi termékláncok és 
termékcsomagok kialakítását 
elősegítő vállalkozói 
megbeszélések 

  

C. Befektetés-ösztönzéshez, ágazati gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységek – 3. kiegészítő 
tevékenység 

a) befektetés-ösztönzéshez 
kapcsolódó tevékenységek 

  

 

 

3 Konzorciumi partnerek tevékenységei 
3.1.1 BÁCSALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA tevékenységei 

 

BÁCSALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Konzorciumvezető 

 Kötelezően 
megvalósítandó 

önállóan támogatható 
tevékenységek 

 Választható önállóan 
támogatható 

tevékenységek 

Kötelezően 
megvalósítandó, 

önállóan nem 
támogatható 

tevékenységek 

 Választható, önállóan 
nem támogatható 

tevékenységek 

A. Foglalkoztatási 
megállapodások 

(paktumok) 
programrészéhez (1. 

főtevékenység) 
kapcsolódóan 

A. Főtevékenység: 
Foglalkoztatási 

megállapodások 
(paktumok) 

programrészéhez (1. 
főtevékenység) 
kapcsolódóan 

 B. A Vidékfejlesztési 
Programmal való 

átfedés-mentesség 
biztosítása érdekében 

kizárólag nem 
mezőgazdasági vagy 

elsődleges feldolgozású 
élelmiszer-termékek 

esetében alkalmazható 
tevékenységek – 2. 

kiegészítő tevékenység: 
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BÁCSALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Konzorciumvezető 

a) foglalkoztatási 
paktum létrehozása, 
megvalósíthatósági 
tanulmány – MT – 

elkészítése 

e) vállalkozási 
tanácsadás rendszer 

működtetés és 
fejlesztése 

a) gyermekellátási 
szolgáltatások 

helyzetérevaló kitérés 

d) helyi termékláncok 
és termékcsomagok 
kialakítását elősegítő 

vállalkozói 
megbeszélések 

b) valamennyi releváns 
gazdasági ágazatra 

foglalkoztatási 
helyzetelemzés 

készítése 

f) a projekt 
megvalósítását segítő 

tudásbővítésen, 
tréningeken, 

képzéseken való 
részvétel 

b) nyilvánosság 
biztosítása 

C. Befektetés-
ösztönzéshez, ágazati 
gazdaságfejlesztéshez 

kapcsolódó 
tevékenységek – 3. 

kiegészítő tevékenység 

c) részletes 
foglalkoztatási stratégia, 

akcióterv kidolgozása 

 c) projektmenedzsment a) befektetés-
ösztönzéshez 
kapcsolódó 

tevékenységek 

d) reális ütemtervű 
munkaprogram 

kidolgozása, 
projekttervek 
kidolgozása 

   

f) menedzsment 
szervezet és 

paktumiroda felállítása 
működtetése, ügyrend, 
munkaterv kidolgozása, 

reális költségvetés 
kidolgozása, az ehhez 

szükséges szakmai 
kompetenciák, humán-

erőforrás biztosítása 

   

g) együttműködési 
megállapodás aláírása 

   

h) a helyi szereplők 
közötti 

információáramlás és 
véleménycsere 

ösztönzése, a térségi 
szereplők közötti 

kezdeményezések 
összehangolása 
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BÁCSALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Konzorciumvezető 

i) helyi szintű 
együttműködési 

hálózatok kialakítása, és 
működési feltételeinek 

megteremtése 

   

k) projekt folyamat 
részletes 

dokumentációja 

   

l) figyelemfelkeltés     

m) projektzárási feltétel 
a minősítés 

megszerzése  

   

 

             Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek 

 
 
A. Foglalkoztatási megállapodások (paktumok) programrészéhez (1. főtevékenység) 
kapcsolódóan 
a) foglalkoztatási paktum létrehozása (az adott területi szinten jelenlévő, foglalkoztatás 
területén releváns szereplők megkeresése és bevonása (tagok kiválasztási módszertanának 
bemutatása) a foglalkoztatási megállapodásba (paktumszervezet), tagok közötti 
együttműködési megállapodás aláírása);az Irányító Hatóság által kiadott egységes 
útmutató alapján megvalósíthatósági tanulmány – MT – elkészítése, mely széleskörű 
gazdasági és társadalmi partnerséggel, a helyi szereplők kötelező bevonásával készül 
A foglalkoztatási együttműködés akkor érheti el célját, ha a partnerségben a térség az érintett 
szervezetnek minél szélesebb köre részt vesz. Ennek érdekében már az előkészítési fázisban 
meg kell keresni és bevonni a térségi foglalkoztatásban érdekelt, érintett résztvevőket: a 
területileg illetékes önkormányzatokat, a Kormányhivatalt, a Kereskedelmi és Iparkamarát, a 
képző intézményeket, a civil szervezeteket, a foglalkoztató cégeket, vállalkozásokat, a non-
profit és közigazgatási foglalkoztatókat. Fontos, hogy olyan partnerek alkossák a paktum 
partnerséget, akik képesek aktívan, szakmailag felkészülten hozzájárulni a paktum 
menedzsment munkájához, céljainak meghatározásában, és aki a partnerség hosszú távú 
fenntartásában, működtetésében is részt kíván, tud venni. A szervezetek Szándéknyilatkozattal 
fejezik ki részvételi szándékukat a partnerségben. A foglalkoztatási paktum a tagok által aláírt 
Együttműködési megállapodással jön létre, melyben a tagok kifejezik elköteleződésüket és 
aktív részvételüket a projekt célkitűzéseit és megvalósítását illetően.  
 
 
A foglalkoztatási vagy partnerségi fórum létrehozása, megalapozása már a projekt 
előkészítési szakaszában megkezdődik. A releváns szereplők bevonásával megalakított 
partnerségi fórum a paktum legfontosabb szervezeti kerete, amelynek működéséről az 
együttműködési megállapodás is rendelkezik. A partnerség közösen határozza meg a célokat 
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és a célcsoportokat, emellett rendelkezik az együttműködés szervezeti kereteiről, a 
finanszírozás kérdéseiről, a találkozók gyakoriságáról, valamint a paktum Irányító Csoportjának 
összetételéről és feladatairól, hatásköréről. Az így megalakított paktum partnerségen keresztül 
olyan új munkakapcsolatok alakulhatnak ki a résztvevő szervezetek között, amelyeknek a helyi 
társadalom és a térség is haszonélvezője lesz egyéb területeken is.  
 
Várt eredmény: 
- 1 db Megvalósíthatósági tanulmány 
- legalább 15 db szándéknyilatkozat 
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b) a paktum, megállapodás területi szintjére vonatkozó, részletes – valamennyi releváns 
gazdasági ágazatra és szezonális munkaerő-keresletre kitérő - foglalkoztatási 
helyzetelemzés készítése 
 
A projekt előkészítési fázisában részletes foglalkoztatási helyzetelemzés készül, amely átfogó 
képet nyújt a térség valamennyi releváns gazdasági ágazatára, munkaerő-piacának jellemzőire, 
a foglalkoztatás nehézségeire, a kritikus pontokra, a beavatkozási elképzelésekre és a 
szezonális munkaerő-keresletre is kitérő vizsgálatát, elemzését - ezeket konkrét 
indikátorokkal, kutatásokkal, elemzésekkel, szakértői véleményekkel alátámasztva. A 
helyzetelemzés által feltárt problémák figyelembevételével kezdődhetnek csak meg a 
megvalósítási fázisában az igényelt munkaerő felkutatása, képzése, munkába állítása 
érdekében tett tevékenységek. 
Várt eredmény: 
- 1 db foglalkoztatási helyzetelemzés 
 
c) paktum, megállapodás területi szintjére vonatkozó, a résztvevők által konszenzusos 
módszerrel elfogadott, a helyzetfeltárásból logikusan következő, térségi gazdaságfejlesztési 
célokhoz szorosan kötődő, foglalkoztatást és munkanélküliség elleni küzdelmet fókuszba 
állító, az állami, illetve az illetékes kormányhivatal munkaügyi politikájával összhangban 
álló lokális és átfogó programjaival szinergiában álló, részletes foglalkoztatási stratégia, 
akcióterv kidolgozása, igazodva az érintett megyei paktum keretében kidolgozott ágazati 
trendeket figyelő elemző és előrejelző rendszerhez, negyedéves vagy féléves megyei 
gazdasági és foglalkoztatási gyorsjelentésekhez 
 
Kidolgozásra kerül a térségi gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési célokhoz illeszkedő 
részletes foglalkoztatási stratégia és az akcióterv, amelyet a partnerség tagjai fogadnak el, és 
amely az előkészítési fázisban elkészített részletes foglalkoztatási helyzetelemzésre 
alapozódik. 
A stratégia azokat a jövőbeni célokat tartalmazza, amelyeket a foglalkozatási paktum 
partnerség tagjai meghatároznak, ezek elérése érdekében összefognak, és amelyek 
megvalósítása a paktum menedzsment szervezet aktív közreműködésével zajlik majd. A 
stratégia-alkotás egyik fontos lépéseként a jövőkép meghatározása is megtörténik. Fontos, 
hogy a partnerség tagjainak egyet kell érteniük abban, hogy mik azok az értékek, célok és 
fejlesztési irányok, amelyekre a jövőt építik. A fejlesztési célok meghatározása érdekében fel 
kell vázolni azt a jövőben elérni kívánt állapotot, mely a partnerek értékrendjét tükrözi és 
számításba veszi a realitásokat. A jövőkép egy olyan vízió, amely az elképzelések szerint a 
térség munkaerő-piacára jellemző lesz 10 év múlva. A jövőkép közös meghatározásának célja, 
hogy motiválttá tegye a partnereket, világossá tegye számukra az erőfeszítések irányát és 
értelmét, megakadályozza, hogy a fejlesztések tervezés nélkül, akár egymásnak ellentmondva 
valósuljanak meg, ezzel biztosítva projekt és a partnerség hosszú távú fenntarthatóságát. A 
célok és a stratégiai programok megfogalmazásánál ügyelni kell a legfontosabb fejlesztési 
területek és prioritások ésszerű tervezésére, és elsősorban a partnerség és a célcsoportok, 
kiemelten a helyi/térségi vállalkozások számára legfontosabb területekre koncentrálni a 
végrehajtás során is.  
A kidolgozásra kerülő gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási stratégiának illeszkedni kell az 
Európai Uniós, nemzeti szintű és a megyei szakpolitikai dokumentumokhoz, valamint a megyei 
paktum keretében készülő foglalkoztatási stratégiához. Ennek érdekében mind a 
helyzetelemzési, mind a stratégiaalkotási folyamatot a megyei önkormányzattal szoros 
együttműködésben kell végrehajtani. A stratégia a gazdaságfejlesztésre és a foglalkoztatás 
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növelésére irányul és tartalmazza a helyzetelemzésen alapuló átfogó és specifikus célokat, 
prioritásokat, intézkedéseket; a fejlesztésekhez szükséges lehetséges források felmérését, 
indikatív forrástérképet; a monitoring és értékelési rendszerét, folyamatát a horizontális 
(esélyegyenlőségi és fenntarthatósági) szempontok figyelembevételével. 

A stratégia megfogalmazza azokat a prioritásokat, amelyek alapján rövid- és középtávon 
megvalósíthatóak a jövőképből levezethető stratégiai és specifikus célok. Ilyen prioritás a 
foglalkoztatást elősegítő szolgáltatások fejlesztése, a foglalkoztatási lehetőségek kihasználása 
a térségben és a partnerség-fejlesztés a foglalkoztatásért. A prioritások mellett a stratégia 
eszköztárat is kínál az egyes fejlesztési területekhez, és feltárja lehetséges és szükséges 
forrásokat. 

Az akcióterv intézkedései között megtalálhatók a végrehajtandó projektek is, és az elfogadott 
megállapodásra alapozva rendelkezik a stratégiára alapuló ütemtervvel, humánerőforrás-
tervvel, valamint költségvetéssel is. Javasoltan 3 éves időtartamra kerül kidolgozásra, de 
folyamatosan szükséges a monitoring és az időközi értékelések elvégzése. 
Várt eredmény: 
- 1 db foglalkoztatási stratégia, akcióterv 
 
d) a foglalkoztatási paktum stratégiájának/akciótervének megvalósítására reális ütemtervű 
munkaprogram kidolgozása, összhangban az országos foglalkoztatáspolitika, a térségi 
gazdaságfejlesztés és társadalompolitika szempontjaival. Stratégiai célrendszer 
megvalósítását szolgáló projekttervek kidolgozása, ezek szakmai tartalmának pontos 
meghatározása, a végrehajtásban együttműködő partnerek, felelősségi viszonyok, 
határidők, és a finanszírozással összefüggő minden lényeges kérdés szabályozásával 
 
A munkaprogram a foglalkoztatási paktum stratégiájának, akciótervének megvalósítására 
kidolgozott részletes és ütemezett munkaterv, a projekttervek pedig a stratégia és az akcióterv 
megvalósításának, szakmai tartalmának pontos meghatározását, a végrehajtásban 
együttműködő partnerek, felelősségi viszonyok, határidők, és a finanszírozással összefüggő 
minden lényeges kérdés szabályozását tartalmazzák. 
A projekttervek a stratégiai célok elérése érdekében kerülnek kidolgozásra, ezekben meg kell 
határozni a projekt szakmai tartalma mellett a végrehajtásban együttműködő partnereket, 
felelősöket, határidőket, illetve a finanszírozás kérdéseit is. 
Várt eredmény: 
- 1 db munkaprogram 
- 3 db projektterv 
 
f) gazdaság – és foglalkoztatás-fejlesztési megállapodás/paktum megvalósítása és 
fenntartása során, foglalkoztatási együttműködés (partnerség), irányító csoport 
(partnerséget reprezentáló szűkebb testület), menedzsment szervezet és paktumiroda 
felállítása működtetése, ügyrend, munkaterv kidolgozása, reális költségvetés kidolgozása, 
az ehhez szükséges szakmai kompetenciák, humán-erőforrás biztosítása 
A foglalkoztatási paktum megvalósítása és fenntartása érdekében partnerségi fórum, irányító 
csoport (partnerséget reprezentáló testület), menedzsment szervezet és paktumiroda 
felállítása szükséges. Ezek működését határozza meg az ügyrend, a munkaterv és a 
költségvetés. 
A paktum fenntartása és ezen feladatok hatékonysága érdekében különösen fontos a konkrét 
esetek, jó gyakorlatok bemutatása, a projekt megvalósítása során más együttműködési 
projektek eredményei, sikertényezői, majd folyamatosan a saját eredmények kommunikálása. 
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A marketingkommunikáció hatékonyságát és hitelességét növelő tényezőként a későbbiekben 
be lehet vonni a kommunikációba azokat a foglalkoztatókat is, akik már profitáltak a projekt 
megvalósításából, eredményeiből. Mindezeknek a megvalósítás során a megszervezett 
partnerségi rendezvény ad helyt, keretet. 
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A munkatervben az egyes tevékenységeket célszerűen kisebb munkacsomagokra, 
részfeladatokra kell bontani, és ezeken belül külön-külön meghatározni a részcélokat, 
tevékenységeket, azok résztvevőit és felelőseit, a végrehajtáshoz szükséges időtartamot és 
költséget, valamint a meghatározható indikátorokat. A hatékony együttműködés érdekében 
szükséges meghatározni a résztvevők közti kommunikációs, tájékoztatási csatornákat, azok 
gyakoriságát is (pl. projekttalálkozó, beszámolók stb.). 
A paktum szervezet hatékony működése, és a tevékenységek, folyamatok megfelelő ellátása 
érdekében Bácsalmás Város Önkormányzata külső szolgáltató bevonásával Paktum Működési 
Kézikönyv kidolgozását valósítja meg.   
A kézikönyv elkészítésének célja, hogy a foglalkoztatási paktum összetett feladatrendszerében 
a működés hatékonyan és eredményesen valósuljon meg. Ez a későbbi fenntarthatóság egyik 
záloga is. 
A kézikönyvben rögzítésre kerülnek az alábbi tervezett területek: 

− a kézikönyv alkalmazási területe, hatálya  

− a partnerségi elvek és érvényesülésük a paktum munkájában 

− a kézikönyv beépülésének, megismerésének szabályozása  

− a főbb szervezeti egységek és ezek együttműködésének bemutatása: úgymint az operatív 
működtetés színtere (Paktum Iroda), az Irányító Csoport és a paktum partnerség, továbbá a 
konzorciumi együttműködés 

− a paktumon belül zajló folyamatok/szolgáltatások definiálása, tartalmi elemeinek leírása, 
dokumentálási rend 

− kommunikációs csatornák és módszerek 

− paktum sztenderdek érvényesülésének bemutatása, akcióterv a hiányosságok megoldására 

− EFQM alapú minőségfejlesztés, célok és kapcsolódó indikátorok, ezek nyomon követése 
(monitoring rendszer kialakítása figyelembe véve a Pénzügyminisztérium által meghatározott 
eljárásrendet és módszertani útmutatót) 

− fenntarthatósági terv 
Az Irányító Csoport és a menedzsment felel a foglalkoztatási paktum szervezet operatív 
működtetéséért a paktum iroda keretében. A munkaprogramban rögzíteni kell a térség 
foglalkoztatási helyzetének javítása érdekében megvalósítandó feladatokat, figyelembe véve 
a partnerség tagjainak, illetve a foglakoztatási fórum ajánlásait, javaslatait, az ott elhangzott 
véleményeket, értékeléseket. A projekttervek a stratégiai célok elérése érdekében kerülnek 
kidolgozásra, ezekben meg kell határozni a projektet szakmai tartalma mellett a 
végrehajtásban együttműködő partnereket, felelősöket, határidőket, illetve a finanszírozás 
kérdéseit is.  Az Irányító Csoport figyelemmel kíséri és értékeli a munkaprogram teljesülését, 
és évente legalább egy alkalommal tájékoztatja a foglakoztatási paktum partnerséget az 
előrehaladásról. A megvalósítást segítő monitoring mellett folyamatos értékelésre is szükség 
van, amelynek segítségével az elért eredményeket hasonlíthatják össze a kitűzött célokkal, 
elvárt eredményekkel. Az értékelés a stratégia sikerét és hatásait méri, tartalmazza a 
monitoring eredmények elemzését és értelmezését az eredmények azonosítása és a gyenge 
pontok meghatározása, a visszacsatolás, a stratégia továbbfejlesztése érdekében. 
A paktum iroda munkatársakat Bácsalmás Város Önkormányzata delegálja a projekt 
keretében. A tervezett paktum iroda csak úgy tudja betölteni a kívánt funkcióját, hozzájárulni 
a projekt céljainak megvalósításához, ha nem csak a szolgáltatásait illetően, hanem fizikai 
elhelyezkedésében is elérhető a célcsoport, illetve az érintett szervezetek, vállalkozások 
számára. 



                                                         

18 

 

A paktum iroda helyszínének kiválasztásakor elsődleges szempont, hogy az iroda könnyen 
megközelíthető, frekventált helyen legyen, és a berendezését illetően kellemes benyomást 
keltsen, továbbá kellő információt és segítséget nyújtson a betérő álláskeresők, vállalkozások, 
képző intézmények és egyéb szervezetek számára. Mindemellett fontos, hogy a paktum iroda 
szolgáltatási köre megfelelően kerüljön kialakításra, hogy a paktum iroda munkatársainak jól 
felkészült, ügyfél-centrikus hozzáállása vonzóvá tegye a paktum irodát, a projektet és céljait a 
célcsoport és a résztvevők száma, ami hosszú távon garantálja a projekt céljainak elérését és a 
fenntarthatóságot.  
A paktum iroda legfőbb feladatai: 

− az álláskeresők és a vállalatok közötti kapcsolattartást, illetve tájékoztatást, 

− a vállalatok által megfogalmazott munkaerő- és képzési igényeket, a felmerült problémákat 
összegzik és továbbítják a paktum partnerek felé, és folyamatosan visszajelzéseket 
küldenek a vállalatok felé is, 

− a hatékony információáramlás érdekében naprakész adatbázist üzemeltet, napi szintű 
kapcsolatot tart a nagyvállalatokkal és a KKV-kkel, és megfelelő kompetenciákkal és 
tapasztalattal rendelkező tanácsadói révén információs pontként funkcionál,  

− a paktum iroda nyomon követi a Kormányhivatal szolgáltatásait, az álláskeresési és 
foglalkoztatást segítő támogatási lehetőségeket, és ezekről tájékoztatja a munkáltatókat és 
az álláskeresőket is, 

− aktívan részt vesz az álláslehetőségek feltárásában, amelyeket összegyűjt és bemutat az 
álláskeresők számára, 

− a munkaerő-kínálat és –kereslet összehangolása, párosítása érdekében adatbázis kezelő és 
információs software-t hoz létre, amely nagyban megkönnyíti a toborzási tevékenységet is. 

Várt eredmény: 
- 1 db paktumiroda 
- 1 db ügyrend 
- 1 db munkaterv 
- 1 db paktum működési kézikönyv 
- 18 db partnerségi rendezvény 
 
g) a paktumok fenntartható működésére is garanciákat nyújtó paktumot alapító 
együttműködési megállapodás aláírása a támogatási szerződés hatályba lépését követő 6. 
hónap végéig 
A támogatási szerződés hatályba lépését követő 6. hónap végéig kötelező aláírni az 
együttműködési megállapodást a paktum partnerség tagjainak, amely dokumentum a 
foglalkoztatási paktum alapító dokumentuma is egyben. A paktum partnerség létrehozása már 
a projekt előkészítési szakaszában elkezdődik, és a rendezvények során definiálni kell a 
csatlakozni kívánó szervezetek érdekeit, lehetőségeit, lehetséges szerepét, vállalásait, majd 
ezek figyelembevételével elkészíteni a paktumot megalapító a megállapodást. Az 
együttműködő felek mindegyike érdekelt az adott cél megvalósulásában, amelynek érdekében 
megállapodnak bizonyos szabályok betartásában, és ezeket írásban is rögzítenek az 
együttműködési megállapodásban. A konzorcium létrehozásakor ki kell jelölni annak vezetőjét, 
illetve eldönteni, hogy alakítanak-e önálló jogi személyt a konzorcium menedzsmentje számára 
vagy megbíznak egy tag szervezetet.  A megállapodásának tartalmazni kell a résztvevő 
partnereket, a céljaikat, hogy miben működnek együtt, alakítanak-e jogi személyt vagy külső 
partnert vonnak be a működtetésre, hogyan osztják meg a költségeket, illetve ki kell jelölniük 
a felelősöket. 
Várt eredmény: 
- 1 db együttműködési megállapodás 

http://ecopedia.hu/jogi-szemely
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h) a helyi szereplők közötti információáramlás és véleménycsere ösztönzése, a térségi 
szereplők közötti kezdeményezések összehangolása 
Folyamatosan információt kell gyűjteni azokról a helyi kezdeményezésekről, amelyek egy 
átfogóbb, akár az egész térséget is érintő kezdeményezéssé nőhetik ki magukat. Egy, a 
paktumtérség területén működtetett projektcsatornára van szükség, ami kanalizálja a helyben 
felvetett ötleteket, kezdeményezéseket. A beérkezett információk folyamatos feldolgozása, 
nyilvánossá tétele (tematizált, rövid figyelemfelhívó összefoglalók, amelyek egy-egy elképzelés 
beazonosítására alkalmasak, további részleteket csak az ötlet gazdája adhat át) lehetőséget 
biztosít arra, hogy a paktumtérségen belül egymáshoz illeszkedő, egymást erősítő szakmai 
összefogások, közös projektek jöjjenek létre. A projektötletek nyilvánossá tételével 
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a hasonló terület iránt érdeklődők véleményezhessék 
egymás fejlesztési elképzeléseit. 
A térségi munkaerőpiaci szereplők közötti közvetlen és személyes információáramlásra és 
véleménycserére a szervezett Foglakoztatási fórum biztosít szakmai felületet. Emellett segíti a 
térségi munkaerőpiac meghatározó szereplői közötti kezdeményezések összehangolását, a 
szakmai kapcsolatok kialakítását és a kapcsolatépítést. A fórum résztvevői olyan – a helyi 
munkaerőpiac keresleti-kínálati oldal egyensúlyának javítását célzó, a foglalkoztatási szint 
emelkedésével együtt járó – projekt-javaslatokat fogalmaznak meg. 
 
i) foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési kezdeményezések ösztönzését és összehangolását 
célzó helyi szintű együttműködési hálózatok kialakítása, és működési feltételeinek 
megteremtése 
Támogatni kell minden olyan tevékenységet, amely egy-egy ágazat vagy egy adott mikrotérség 
együttműködését alapozza meg a paktumtérségen belül. A projektcsatornán beérkezett és 
feldolgozott, nyilvánossá tett ötletek alkalmasak lehetnek arra, hogy egy-egy terület szereplői 
egymással összefogva kisebb információs vagy együttműködési hálózatot hozzanak létre 
annak érdekében, hogy hatékonyságukat, eredményességüket növeljék (pl. turisztikai 
desztinációk kínálatának összekapcsolása, közös ajánlat kidolgozása, közös 
marketingtevékenység). Ezeknek a helyi hálózatoknak a kialakítását támogatni kell annak 
érdekében, hogy a helyi gazdaság szereplői térségi partnerekre támaszkodva erősítsék meg 
vállalkozási tevékenységüket. 
Várt eredmény: 
- GINOP, TOP, EFOP projektek munkaerő-igényének kielégítése 
 
k) partnerségi bevonással végrehajtott projekt folyamat részletes dokumentációja: partneri 
egyeztetések jelenléti ívei, fotók, emlékeztetők 
A projekt teljes folyamatát dokumentálni kell már az előkészítési szakasztól egészen a projekt 
zárásáig. A partnerségi bevonással végrehajtott projekt folyamat részletes dokumentációja 
tartalmazza a partneri egyeztetések emlékeztetőit, jelenléti íveit, illetve a rendezvényeken 
készült fotókat. 
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l) figyelemfelkeltés a minél szélesebb körű partnerség megteremtésére és a projekt 
tudatosítására az együttműködési hálózatban érintett partnerek, valamint a szélesebb 
nyilvánosság körében (szemináriumok, workshopok, partnertalálkozók, konferenciák, 
szakmai és közösségi fórumok szervezése, a stratégiaalkotási folyamat előmozdítására és az 
együttműködés fenntartására, valamint a program megvalósítására) 
A projekt célja a járási szintű partnerség kialakítása, megerősítése, fejlesztése, amely a 
partnerek lehető legszélesebb körét szándékozik bevonni, minél több szektort képviselve. A 
működőképes és hatékony partnerség alapja a bizalmi légkör és a párbeszéd kialakítása a 
szereplők között, és fontos, hogy a közös munka során erősödjön az együttműködés kultúrája 
is. A széleskörű partnerség megteremtése és a projekt tudatosítása érdekében kötelezően 
ellátandó feladat a figyelemfelkeltés, nem csak az együttműködési hálózatban érintett 
partnerek, hanem a szélesebb nyilvánosság körében is. 
Az új munkaerő feltérképezése, tájékoztatása, bevonása érdekében Bácsalmás Város 
Önkormányzata álláshirdetéseket alkalmaz, illetve 2 pályaválasztási napot szervez, amelyek 
kiemelkedő fontosságúak a célcsoport sikeres megszólítása érdekében.  
A foglalkoztatókat fontos tájékoztatni a projektből számukra nyújtott lehetőségeiről, 
előnyeiről, amely hozzájárul a megfelelő képzettségű és tapasztalatú munkaerő-hiány 
megoldásához. Marketing-kommunikációs feladat nyitottá és érdekeltté tenni őket a 
folyamatos és intenzív tartalmi együttműködésben, a megfelelő, projekt iránti bizalmat 
megteremteni. Ezek a 4 db munkavállalói tájékoztató rendezvény keretében megvalósítani 
tervezett feladatok elsősorban a projekt megvalósításának elején kiemelkedően fontosak. 
Várt eredmény: 
- járásonként 2-2 db, összesen 6 db munkavállalói tájékoztató rendezvény 
 
m) projektzárási feltétel a minősítés megszerzése a sztenderdek alapján 
A minősítés megszerzése a projekt lezárásának feltétele, ezért a teljes projektet a közzétett, 
elvárt sztenderdeknek megfelelően szükséges megvalósítani. A megfelelő végrehajtás 
érdekében a paktum menedzsmentnek átfogó ismeretekkel kell rendelkezni a sztenderdeket 
illetően, ezért részt vesznek egy paktum menedzsment képzésen, ahol megismerkedhetnek a 
minősítési követelményekkel, a teljes minősítési folyamattal, és a sikeres minősítési eljáráshoz 
szükséges dokumentáció összeállításával. 
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 Választható önállóan támogatható tevékenységek 
A. Főtevékenység: Foglalkoztatási megállapodások (paktumok) programrészéhez (1. 
főtevékenység) kapcsolódóan 
e) vállalkozási tanácsadási rendszer működtetése és fejlesztése 
Lehetséges tanácsadási területek: finanszírozás, marketing, üzletfejlesztés, turizmus, pályázati 
tanácsadás, adózás stb.  
KKV-k részére történő tanácsadás. Itt maga a tevékenység teljesen eltérő jellegű a többi 
szakértői tevékenységhez képest (tanácsadás és nem valamely tanulmány, eredmény elérése 
történik), a közvetlen cél a különböző területeken történő tanácsadás, és nem stratégia, vagy 
más dokumentum kidolgozása. 
 
Finanszírozás - Mikrohitel, JEREMIE alapok – kockázati tőke, nemzetköziesedést segítő 
eszközök, pénzügyi garanciák igénylése, pályázati önrész előteremtése Innováció – termék, - 
szolgáltatásfejlesztés, K+F, szabadalom, védjegy, know-how, együttműködési lehetőségek 
egyetemekkel, más vállalkozásokkal, nyílt innováció, tudásmenedzsment, tudástranszfer stb.  
Marketing – piac és versenyhelyzet elemzés, piackutatás, értékesítés, kommunikáció, PR stb.  
Üzletfejlesztés – működő vállalkozás helyzetének áttekintése és az ehhez kapcsolódó 
fejlesztési lehetőségek, cég- és részstratégiák alkotása, fejlesztési és üzleti tervek készítése, 
vállalkozásvezetés, szervezés, fejlesztés és tervezés, Európai Unió gazdasági vonatkozásai, 
európai, határon átnyúló vállalkozásfejlesztési lehetőségek, külkereskedelem, külgazdaság, 
oktatás-továbbképzési lehetőségek.  
Turizmus – falusi turizmus, idegenforgalmi attrakciófejlesztés, szálláshelyfejlesztés, 
szolgáltatásfejlesztés, helyi termékek stb.  
Pályázati tanácsadás - ötletek támogatható reális és életképes ötletek projektté formálása, 
projektgenerálás és tervezés, pályázati források felkutatása, támogatási kérelmek 
előkészítése. 
Foglalkoztatás tervezett bővítése esetén a munkavállalók után igénybe vehető adózási és 
járulékkedvezményekről. 
Regisztrált álláskeresők tervezett foglalkoztatása esetén a munkaügyi szervezettől 
igényelhető támogatások (aktív eszközök) megismeréséhez. 
A szolgáltatás tartalma és módja (Eredmény):  
a) Egyéni tanácsadás előjegyzés alapján történő biztosítása  
b) Félévente 3 db csoportos tanácsadás megtartása a tanácsadási területeket érintő közérdekű 
témában, változó helyszínen a projekt három járást érintő területén. 
Célcsoport: álláskeresők, egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok, más gazdaságilag aktív és 
inaktív személyek stb. 
 
f) a projekt megvalósítását segítő tudásbővítésen, tréningeken, képzéseken való részvétel 
A foglalkoztatási paktumok lehetőséget adnak a helyi partnerségek számára, hogy új 
szemléletet bevezető programok keretében járuljanak hozzá a térségi vállalkozások 
fejlesztéséhez, ezáltal a térség gazdasági fejlődéséhez. Az önkormányzatoknak kiemelt 
szerepük van a paktum partnerségben, konzorciumvezetőként lehetőséget kapnak az egyre 
komolyabb problémát jelentő munkaerő-hiány enyhítésében, amelynek érdekében számos 
projekt elemet igénybe vehetnek a paktum konstrukció keretében.   
Mindemellett megerősíthetik a saját és a térségi intézmények erőforrásait, kapacitásait és az 
együttműködésük révén együttesen járulhatnak hozzá a források minél hatékonyabb és 
sikeresebb felhasználásához. 
A paktum iroda sikeres tevékenységének elengedhetetlen feltétele a felkészült és a projektet, 
annak lehetőségeit átlátó és alkalmazni képes kollektíva. A kiválasztásukon túl fontos a 
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képzésük, támogatásuk is, amelynek érdekében a projekt keretében elszámolható paktum 
menedzsment képzésen vesznek részt.  
A paktum menedzsment képzés 4 fő területre fókuszálva mutatja be a helyi foglalkoztatási 
paktumok gyakorlati működtetését: 

1. A partnerségi elv jelentősége és érvényesülése a gazdaság-, és foglalkoztatás-fejlesztési 
együttműködésekben 

2. A vonatkozó TOP intézkedések összegző bemutatása 
3. Minőségi sztenderdek érvényesülése a gazdaság-, és foglalkoztatás-fejlesztési 

együttműködésekben 
4. Gazdaság-, és foglalkoztatás-fejlesztési együttműködések előkészítése és működtetése 

A képzés célja:  

− A helyi, MJV, megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási gazdaságfejlesztési 
együttműködéseket támogató konstrukciók bemutatása, értelmezése, megvitatása, ennek 
alapján a résztvevők felkészítése a gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési együttműködések 
(paktumok) előkészítésére és koordinációjára, az ehhez szükséges eszközök, módszerek, jó 
gyakorlatok alkalmazására. 

− A résztvevők megismerjék a különböző szintű paktumok és a különböző jellegű szervezetek 
(magánszektor, önkormányzatok, kormányhivatalok, nem állami szervezetek, civil szervezetek, 
oktatási-, és kutatóintézmények) közötti együttműködés az EU Strukturális Alapokból 
támogatandó programjainak fő követelményeit és alapelveit 

− Segítséget nyújtani a gazdaság-, és foglalkoztatás-fejlesztési együttműködések (paktumok) 
koordinációs kapacitásainak létrehozásában, megerősítésében, illetve a kialakuló 
partnerségek megfeleljenek a foglalkoztatási paktumok nemzetközileg elfogadott szakmai 
sztenderdjeinek.  

− A paktum menedzsment szervezetek és paktum partnerségek szervezeti működésének 
fejlesztése annak érdekében, hogy átlátható módon biztosítsák szolgáltatásuk minőségét, 
hatékonyságát, és a célközönség, valamint a partnerek részvételét a partnerségi 
folyamatokban. 
Várt eredmény: 
- tervezetten 11 fő képzésen sikeres részvétele 
 
 Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek 
 
a) az adott területi szinten a gyermekellátási szolgáltatások (helyzetelemzésben, 
stratégiában, megvalósításra kerülő akciótervben külön fejezetben taglalva) helyzetére, 
azzal, hogy a TOP TC8 ERFA forrásaiból (1. prioritás) fejlesztett új gyermekellátási 
kapacitások humánerőforrás szükségleteinek támogatására munkaerőpiaci szolgáltatások 
(képzési és foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatások) nyújthatók 
A projekt során hangsúlyos szerepet kap a TOP konstrukció keretében támogatott projektek 
eredményeképpen létrejövő óvoda és bölcsőde fejlesztések munkaerő-igényeinek 
feltérképezése és lehetőség szerinti kielégítése. Ennek támogatása érdekében a jelen 
Megvalósíthatósági Tanulmány helyzetelemzésének 1.2.1. Gazdasági-foglalkoztatási-
társadalmi helyzetkép 1.2.1.4. A gyermekellátási szolgáltatások helyzete c. fejezetében, 
valamint a készülő foglalkoztatási stratégiában és akciótervben részletesen bemutatásra kerül 
a térség gyermekellátási szolgáltatásainak helyzete, illetve humán erőforrás-igénye. 
 
b) Nyilvánosság biztosítása 
A projekt keretében Bácsalmás Város Önkormányzata látja el a kötelezően előírt nyilvánosság 
biztosítását, melynek költsége, amely a „Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási 
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Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020“ című melléklet elemei esetében a 
Felhívás „Kommunikációs csomagok egységárai” című mellékletében meghatározott 
egységárak alapján, egyszerűsített elszámolás keretében számolható el.  
A projekt keretében ellátandó kötelező kommunikációs, nyilvánossági tevékenység célja, hogy 
a támogatási kérelmet és annak eredményeit minél többen, minél szélesebb körben 
megismerjék, hogy a kommunikációs eszközök segítségével a támogatást igénylő minél 
teljesebb tájékoztatást nyújtson a szakmai nyilvánosság, a döntéshozók és a célcsoportok 
számára a megvalósult fejlesztésekről, és arról a tényről, hogy EU támogatásból valósult meg 
a támogatási kérelem.  A nyilvánosságot és a kommunikációt biztosító tevékenység további 
célja, hogy segítse elő a projekt átfogó és specifikus céljainak megvalósulását és biztosítsa, 
hogy a projekt előrehaladásáról, eredményeiről a projekt célcsoportja (mint a közvetett és 
mind a közvetlen), a tágabb környezet és a projekt finanszírozásában közreműködő 
szervezetek megfelelő tájékoztatásban részesüljenek. Továbbá a kommunikáció célja, hogy a 
célcsoportok minél több és pontosabb információval való ellátásával a program sikeresen és 
gördülékeny lebonyolítással valósuljon meg. 
 
c) Projektmenedzsment 
A projekt során Bácsalmás Város Önkormányzata biztosítja és látja el a 
projektmenedzsmentet. Ennek keretében elvégzi a program tevékenységeinek folyamatos 
nyomon követését a megvalósítás során, folyamatos monitoringot végez, koordinálja az 
eltéréseket, módosításokat, a szakmai egyeztetéseket a támogatást igénylő és a Közreműködő 
Szervezet között. Figyelemmel kíséri a projekt céljainak megvalósulását és gondoskodik a 
támogatás szabályos, Támogatási Szerződésnek megfelelő felhasználásáról. Előkészíti a 
szerződés-módosítási kérelmeket, a Projekt Előrehaladási Jelentéseket, pénzügyi jelentéseket 
és a Záró Projekt Előrehaladási Jelentéseket. 
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek 
 
B. A Vidékfejlesztési Programmal való átfedés-mentesség biztosítása érdekében kizárólag 
nem mezőgazdasági vagy elsődleges feldolgozású élelmiszer-termékek esetében 
alkalmazható tevékenységek – 2. kiegészítő tevékenység: 
 
d) helyi termékláncok és termékcsomagok kialakítását elősegítő vállalkozói megbeszélések 
A paktumprojekt keretében mindhárom járásban meghatározó, a jövőben térségi márkaként 
bevezetett helyi termékek, termékcsomagok, illetve a hozzájuk kapcsolódó termékláncok 
kialakításának és bevezetésének megtervezése valósul meg. A járásonkénti tervezési folyamat 
első lépésenként a helyi gazdasági élet aktív szereplőinek, elsősorban helyi terméket előállító 
vállalkozók részvételével fórumokat szervezünk. A járásonkénti fórumok célja egyrészt a 
szereplők közötti együttműködés ösztönzése, valamint a létrejövő együttműködések 
kereteinek kialakítása. Ennek eszköze az egymás közötti információ- és tapasztalatcsere, 
valamint a jó gyakorlatok megosztása.  
Ezeknek az együttműködéseknek azért van kiemelkedő jelentőségük a tevékenység 
szempontjából, mivel erre alapozható majd később a helyi termékmárka kialakítása és 
fejlesztése. A fórumok későbbi szakaszában – erre az együttműködésre alapozva – megtörténik 
a helyi termelés „húzó termékének” kiválasztása, amely később a helyi termék márkaépítés 
központi elemeként szolgál majd. Ezután kezdődhet meg ehhez a húzó termékhez 
kapcsolódóan a termékcsomagok és a termékláncok kialakítása, majd a termelés és az 
értékesítés, valamint az ehhez kapcsolódó marketing tevékenység feladattervének és 
ütemezésének elkészítése.  
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A helyi termék fontos szerepe van a foglalkoztatási fejlesztések kapcsán, hiszen hozzájárul a 
helyi lakosság számára történő munkahelyteremtéshez, ezáltal fizetőképes kereslet 
kialakításához, és így a helyi gazdaság fejlesztéséhez – hosszabb távon pedig a helyi márka 
promótálhatja a települést és a térséget országos és nemzetközi szinten is, ami elősegítheti a 
turizmus és az idegenforgalom fellendülését. 
 
C. Befektetés-ösztönzéshez, ágazati gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységek – 3. 
kiegészítő tevékenység 
 
a) befektetés-ösztönzéshez kapcsolódó tevékenységek 
Szolgáltatási feladatok Bácsalmási, Jánoshalmi és Kiskunhalasi járásokra egyenként: 
• a térség stratégiai ágazatának kijelölése 
• a térség kijelölt húzó ágazatának stratégiai fejlesztési dokumentumának elkészítése 
• előkészítői és megvalósítói munkafolyamatok szervezése, koordinálása és ellátása a 
térségi gazdaságfejlesztési – befektetésösztönzési célok, járási stratégia elkészítése 
érdekében. 
• a térség érintett szereplői közötti koordináció (közszféra - vállalkozói, - nonprofit 
szektor) való aktív részvétel a térség ágazati stratégiájának megalkotása céljából. Pl: Workhop, 
közös műhelymunka, fórumok és egyéb rendezvények. 
• befektetés-ösztönzési akciók lebonyolítása 
Bácsalmási, Jánoshalmi és Kiskunhalasi járásokra készítendő stratégia tervezett tartalmi 
elemei: 
a. stratégia céljának definiálása 
b. jelenlegi helyzet, térségi elemzés 
c. célok meghatározása 
d. célok elérése érdekében tervezett tevékenységek, cselekvési ütemterv 
e. teljesítménymérés-értékelés, nyomon-követési tevékenység 
A program során a Bácsalmás Város Önkormányzata befektetés-ösztönzési célú marketing 
tevékenységet tervez megvalósítani imázsfilmek elkészítésével Bácsalmási, Jánoshalmi és 
Kiskunhalasi járásokra, amelynek célja a térség vonzóbbá tétele a befektetők számára, a térség 
befektetési lehetőségeinek kommunikálása a szélesebb a nyilvánosság felé. 
Várt eredmény: 
- járásonkénti 1-1 db, összesen 3 db ágazati stratégia, akciók, rendezvények 
- járásonkénti 1-1 db, összesen 3 db imázsfilm 
 
További tevékenységek 
Eszközbeszerzés 
A megnövekedő adminisztratív feladatok ellátása miatt szükséges a technikai feltételek 
bővítése. Az önkormányzat 1 db multifunkciós gép beszerzését tervezi. A folyamatos 
munkavégzés biztosítása érdekében a 2 fős projektmenedzsment, az 1 fő partnerségi 
koordinátor és az 1 fő szakmai vezető részére összesen 4 db laptop beszerzése szükséges. A 
laptopokra immateriális javakként Windows és Microsoft® Office Magyar nyelvű szoftverek 
beszerzése tervezett. 
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3.1.2 BÁCS-KISKUN-MEGYEI KORMÁNYHIVATAL tevékenységei 
 

BÁCS-KISKUN-MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 
Konzorciumi tag 

Kötelezően megvalósítandó önállóan 
támogatható tevékenységek 

 Választható önállóan támogatható 
tevékenységek 

A. Foglalkoztatási megállapodások 
(paktumok) programrészéhez (1. 
főtevékenység) kapcsolódóan 

A. Főtevékenység: Foglalkoztatási 
megállapodások (paktumok) 
programrészéhez (1. főtevékenység) 
kapcsolódóan 

b) valamennyi releváns gazdasági ágazatra 
helyzetfeltárás, problémaelemzés a térség 
munkaerő-piacának jellemzőiről, a 
foglalkoztatás nehézségeiről, a kritikus 
pontokról és a beavatkozási 
elképzelésekről 

f) a projekt megvalósítását segítő 
tudásbővítésen, tréningeken, képzéseken 
való részvétel 

e) munkaerő-piaci, vállalkozásfejlesztési és 
munkaerő igényfelmérések elvégzése 

B. Főtevékenység: Munkaerőpiaci 
programokhoz, a célcsoport képzéséhez, 
foglalkoztatásához kapcsolódó 
programrészhez (2. főtevékenység) 
kapcsolódóan 

 a) A célcsoportot érintő képzéshez és 
foglalkoztatáshoz kapcsolódó 
tevékenységek 

 
Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek 
 
A. Foglalkoztatási megállapodások (paktumok) programrészéhez (1. főtevékenység) 
kapcsolódóan 
 
b) a paktum, megállapodás területi szintjére vonatkozó, részletes – valamennyi releváns 
gazdasági ágazatra és szezonális munkaerő-keresletre kitérő foglalkoztatási 
helyzetelemzéshez - indikátorokkal, kutatásokkal, elemzésekkel, és/vagy szakértői 
véleményekkel alátámasztott - közös helyzetfeltárás, problémaelemzés a térség munkaerő-
piacának jellemzőiről, a foglalkoztatás nehézségeiről, a kritikus pontokról és a beavatkozási 
elképzelésekről 
A projekt előkészítési szakaszában a sikeres megvalósítás érdekében munkaerőpiaci 
elemzések, statisztikák készítése. 
Várt eredmény: 
- elemzések, statisztikák 
 
e) munkaerő-piaci, vállalkozásfejlesztési és munkaerő igényfelmérések elvégzése 
A paktum projekt célja a helyi igényekre alapozott, célzott képzés és foglalkoztatás révén a 
hátrányos helyzetű álláskereső személyek munkába állásának támogatása. Ennek érdekében 



                                                         

26 

 

folyamatos igényfelmérések során szükséges feltérképezni a foglalkoztatók szabad 
álláshelyeit, képzési- és munkaerő-igényeit, amelyek eredményeképpen aztán megvalósul a 
kereslet és a kínálat összehangolása. Ezzel párhuzamosan az igényfelmérés részeként be kell 
azonosítani a betöltendő munkakörök által igényelt kompetenciákat, végzettséget, 
elvárásokat, valamint a foglalkoztatók által kínált juttatási csomagot is.  
Várt eredmény: 
- 1 db igényfelmérés, összefoglalóval 

Választható önállóan támogatható tevékenységek 

A. Főtevékenység: Foglalkoztatási megállapodások (paktumok) programrészéhez (1. 
főtevékenység) kapcsolódóan 
 
f) a projekt megvalósítását segítő tudásbővítésen, tréningeken, képzéseken való részvétel 
Részletezése BÁCSALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNZATA tevékenységeinél található. 
Várt eredmény: 
- tervezetten 3 fő képzésen sikeres részvétele 
 
B. Főtevékenység: Munkaerőpiaci programokhoz, a célcsoport képzéséhez, 
foglalkoztatásához kapcsolódó programrészhez (2. főtevékenység) kapcsolódóan 
 
a) A célcsoportot érintő képzéshez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó tevékenységek 
A program keretében a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal biztosítja az álláskereső 
személyeknek az adott üres álláshely betöltését fókuszba állító, célzott képzésének és/vagy 
foglalkoztatásának támogatását. Az álláskeresők munkaerő-piaci képzése csak az adott 
térségben feltárt munkaerő-igényekhez mérten támogatható. 
Az előkészítés során a vállalkozói igényfelmérés során feltárt munkaerő- és képzési igényekre 
alapozva a program keretében minimum 300 fő foglalkoztatása valósul meg. A stratégiát és a 
járások gazdasági szereplőinek igényeit figyelembe véve az alábbi tervezett foglalkoztatási 
alprogramok azonosíthatók: 
1. KKV és nagyvállalati igények kielégítése.  

• A tényleges vállalkozói munkaerő- és képzési igényekre alapozott célzott toborzás és 
kiválasztás eredményeképpen az üres álláshelyek betöltése a cél. 

2. Szociális gazdaságban megvalósuló foglalkoztatás-fejlesztések 

• A térségben a szociális gazdaságban megvalósuló fejlesztések munkaerőigényeinek 
kielégítése hangsúlyos cél. 

3. Operatív Programok által támogatott fejlesztések munkaerő oldali támogatása 

• A Felhívás szerint kötelező előtérbe helyezni a TOP/GINOP ERFA támogatásból 
megvalósuló fejlesztések, vállalkozásfejlesztések munkaerőigényeit. 

A Kormányhivatal 3 fő szakmai megvalósítót és további kb. 20 fő célfeladatot ellátó szakmai 
megvalósító biztosít a támogatással kapcsolatos adminisztrációs, pénzügyi és képzésszervezési 
feladatok ellátásához, és az alábbi támogatásokat nyújtja, tevékenységeket látja el a projekt 
során: 
- A Kormányhivatal biztosítja a támogatást a célcsoport foglalkoztatást elősegítő 
képzésben történő részvételéhez: 
1. téríti a célcsoport egyéni és csoportos képzéseken való részvételének költségeit 
2. téríti a képzéshez kapcsolódó helyi és helyközi utazás, szállás és étkezés költségeit  
3. biztosítja a program keretében a képzés idejére szóló keresetpótló juttatást és annak 
járulékait 
- elhelyezkedést segítő támogatások: 
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1. bértámogatás  
2. bérköltség-támogatás 
3. a munkába járáshoz, munkatapasztalat-szerzéshez kapcsolódó utazás támogatása 
4. mobilitás támogatása (lakásbérleti hozzájárulás és a heti ingázás kezdeti nehézségeit 
megkönnyítő, ideiglenes támogatás). 
A program keretében a 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 11. § (2) bekezdése alapján a Nemzeti 
Foglalkoztatási Szolgálat szervezeti egységei a bértámogatás megállapításakor hátrányos 
helyzetű személynek kell tekinteni azt, aki álláskereső és 

− legfeljebb alapfokú végzettséggel rendelkezik vagy 

− 25 életévét nem töltötte be vagy 

− 50. életévét betöltötte vagy 

− a járási hivatal legalább hat hónapja álláskeresőként nyilván tartja vagy 

− saját háztartásában egy vagy több eltartott személlyel egyedül élő felnőtt, vagy 

Célcsoport támogatásának költségei  472 340 000      

Célcsoport személyi jellegű ráfordításai:  Bér jellegű támogatásokat 
is kívánunk nyújtani a célcsoportba tartozó ügyfelek 
foglalkoztatásához az alábbi konstrukciókban: bérköltség-
támogatás 90 napos 100 %-os támogatás; 8 hónapig 100 %-os 
támogatás + 4 havi továbbfoglalkoztatás, bértámogatás  8 hónapig 
70 %-os támogatás + 4 havi továbbfoglalkoztatás 
A támogatásokat átlagosan havi 215.000 Ft költséggel (bruttó bér + 
szociális hozzájárulási adó) kalkuláltunk: 
bérköltségtámogatás 90 napos:  40 fő * bruttó 215.000 Ft * 3 hó = 
25.800.000 Ft 
bérköltségtámogatás 8 hó:  160 fő * bruttó 215.000 Ft * 8 hó = 
275.200.000 Ft 
bértámogatás: 100 fő * bruttó 215.000 Ft * 8 hó*0,7 = 120.400.000 
Ft 
Mindösszesen: 25.800000 Ft + 275.200.000 Ft + 120.400.000 Ft = 
421.400.000 Ft 

 423 400 000      

Célcsoport lakhatási- és útiköltsége: Lakhatási támogatás: 1 fő * 
1.200.000 Ft (12 hó * 100.000 Ft/hó) = 1.200.000 Ft 
20 főnek szeretnénk biztosítani a munkába járáshoz kapcsolódó 
teljes árú bérlet díjának a megtérítését átlag 8 hónappal számolva 
15.000 Ft havi költséggel. 20 fő * 8 hónap * 15.000 Ft = 2.400.000 Ft 
Mindösszesen: 1.200.000 Ft + 2.400.000 Ft = 3.600.000 Ft 

 3 600 000      
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−  

− 12 hónapon belül gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, illetőleg 
terhességi gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesült, 
vagy 

− nappali tagozatos tanulmányait legalább két éve fejezte be, és még nem állt rendszeres fizetett 
alkalmazásban. 
A bértámogatás kizárólag a 651/2014/EU bizottsági rendelet I-II. fejezetében és a 32-33. 
cikkében foglaltakkal összhangban nyújtható. Azon programba vont hátrányos helyzetű vagy 
inaktív személyek foglalkoztatásának elősegítéséhez, akik a bértámogatás szempontjából nem 
hátrányos helyzetűek, de minimis jogcímen lehet a projekt keretében támogatást nyújtani (pl. 
FHT-sek, és az MT-ben definiált tartós munkanélküliséggel veszélyeztetett célcsoport). 
- munkaerő-piaci szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos támogatások: 
1. a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos (helyi/helyközi) utazási költség támogatása 
2. a szolgáltatáshoz kapcsolódó keresetpótló juttatás és járulékainak biztosítása 
- a foglalkozás-egészségügyi és képzési alkalmassági vizsgálatok és költségeinek 
megtérítése 
 
További tevékenységek: 
 
Eszközbeszerzés 
Szakmai megvalósítók részére 3 db munkaállomás kialakítása szükséges a Foglalkoztatási 
Osztályokon a szakmai megvalósítók részére. A munkaállomás magában foglalja a szükséges 
bútor beszerzést (íróasztal, forgószék, iratszekrény, görgős konténer), valamint számítógép 
beszerzését nyomtatóval (számítógép, monitor, nyomtató). A laptopokra immateriális 

Célcsoport képzési költségei: 50 főt kívánunk képzésbe helyezni. 50 
fő * 5 hó* 80.000,- Ft = 20.000.000,- Ft 
A képzéshez kapcsolódó egészségügyi alkalmassági vizsgálatok 
költségét ezen a költségvetési soron tervezzük, az alábbiak szerint: 
50 fő * 2.500 Ft/alkalom = 125.000,- Ft. Ebbe az összegbe 
beletartoznak azon ügyfelek is, akiknél a programba vonás  
elkezdődött, de mégsem kerülnek be a képzési programba.  
A képzések teljes időtartamára keresetpótló juttatást kívánunk 
megállapítani. A keresetpótló juttatás összegének megállapításakor 
a közfoglalkoztatási minimálbér 90 %-ával (várható növekedésével 
kalkulálva) valamint ezek járulékával számoltunk. Így: kb. 50 fő*5 
hó*78.000,- Ft/fő/hó =  19.500.000,- Ft 
A képzések megvalósítása során tervezünk helyi és helyközi 
tömegközlekedés igénybevételét az ügyfelek számára (bérlet 
és/vagy jegyvásárlás). 20 főnek 5 hónapra kalkulálunk. Egy ügyfél 
átlagos havi bérlet/jegyköltsége: 15.000 Ft.  Így összesen = 20 fő*5 
alkalom* 15.000,-Ft/alkalom = 1.500.000 Ft 
Mindösszesen: 20.000.000 Ft + 125.000 Ft + 19.500.000 Ft + 
1.500.000 Ft = 41.125.000 Ft 

 41 125 000      

Célcsoport által igénybe vett munkaerő-piaci szolgáltatások 
költsége: 150 főnek tervezünk szolgáltatás útiköltsége címen átlag 5 
napra 2.500 Ft költséggel (oda-vissza út) Így: 750 embernap*2.500 
Ft = 1.875.000 Ft  

1875000      
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javakként Windows és Microsoft® Általános célú dokumentum-szerkesztő szoftverek Office 
Home and Business 2016 Win Magyar EuroZone Medialess beszerzésének 3 fő részére. 
 
Monitoring 
A munkaerő-piaci programrész 2019 évi közbenső és 2021 évi záró monitoringja és értékelése 
szükséges a program előrehaladásának, illetve megvalósulásának nyomon követéséhez, a 
szükséges teendők meghatározásához. 

 

 

          3.1.3  SZENYORITA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET tevékenységei 
 

SZENYORITA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 
Konzorciumi tag 

3.1.1.2. Választható önállóan támogatható tevékenységek 

A. Főtevékenység: Foglalkoztatási megállapodások (paktumok) 
programrészéhez (1. főtevékenység) kapcsolódóan 

f) a projekt megvalósítását segítő tudásbővítésen, tréningeken, képzéseken való 
részvétel 

B. Főtevékenység: Munkaerőpiaci programokhoz, a célcsoport képzéséhez, 
foglalkoztatásához kapcsolódó programrészhez (2. főtevékenység) 
kapcsolódóan 

b) A célcsoportot érintő egyéb munkaerő-piaci tevékenységek 

 
 
Választható önállóan támogatható tevékenységek 
 
A. Főtevékenység: Foglalkoztatási megállapodások (paktumok) programrészéhez (1. 
főtevékenység) kapcsolódóan 
 
f) a projekt megvalósítását segítő tudásbővítésen, tréningeken, képzéseken való részvétel 
Részletezése BÁCSALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNZATA tevékenységeinél található. 
Várt eredmény: 
- tervezetten 6 fő képzésen sikeres részvétele 
 
B. Főtevékenység: Munkaerőpiaci programokhoz, a célcsoport képzéséhez, 
foglalkoztatásához kapcsolódó programrészhez (2. főtevékenység) kapcsolódóan 
b) A célcsoportot érintő egyéb munkaerő-piaci tevékenységek 
A Szenyorita Közhasznú Egyesület a projekt keretében biztosítja a munkaerő-piaci 
szolgáltatásokat, munkaközvetítést, egyéb emberierőforrás-ellátást, és -gazdálkodást. Ennek 
keretében elvégzi a toborzási, kiválasztási feladatokat, mentorálást nyújt a bevont tagoknak, 
egyéni fejlesztési tervet készít és valósít meg számukra. A munkavállalók kiválasztása a 
munkáltatók végső döntése, azonban ennek támogatása és előkészítése komoly szakmai 
feladatokat jelent, Ennek megvalósítása a munkáltatókkal együttműködésben zajló, de önálló 
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szakmai munkával történik. Szintén az együttműködésen, azaz a munkáltatói igények 
figyelembevételével tervezett módon történik az elvárt kompetenciák fejlesztése, a várhatóan 
főként nehezebben foglalkoztatható munkavállalók felkészítése és az utókövetés is. 
A célcsoport megszólítása több csatornán keresztül történik:  

− helyi rádiókban, televíziókban való tájékoztatás, sajtóban történő megjelenés, 

− közösségi média, online felületek aktív használata   

− civil szervezetek, önkormányzatok munkatársainak tájékoztatása,  

− szóróanyagok kihelyezése,  

− családsegítő központ és hasonló humán szolgáltatók tájékoztatása, bevonása 

− Munkaügyi Központ munkatársaitól információgyűjtés.  
A célcsoport elérésének feltétele a széles körű, és semmiképpen nem csupán egyirányú, 
hanem interakciót lehetővé tevő kommunikáció biztosítása. 
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A közvetítés sikeressége érdekében egyéni felkészítéseket, tréningeket és mentori 
szolgáltatást biztosítunk, az utógondozási szakasz lezárásáig. A bevont ügyfelek ezáltal 
egyénre szabott támogatást kapnak, valamint a szolgáltatásokon keresztül egyéni 
életvezetésükhöz, képzéseikhez, munkavállalásukhoz is segítséget biztosítunk. Bevont 
ügyfelek részére egyéni terv készül, ahol figyelembe vesszük a jelentkező igényeit, elvárásait, 
melyet a leendő munkáltató elvárásaival egyeztetünk. A terv rövid, közép és hosszú távú 
célokat fogalmaz meg, mely tartalmazza a nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedést.  
 
Kulcsképességek fejlesztése: a munkáltatók által preferált képességek tisztázása, az egyén 
ezen képességeinek való feltárása és ezek fejlesztése. A kompetencia-felmérő és fejlesztő, 
konfliktuskezelést, stressz tűrést, kommunikációt és együttműködést fejlesztést is magában 
foglaló tréningek a leendő munkavállalók alkalmazkodóképességének feltárását, és 
fejlesztését egyaránt szolgálják. 
 
Informáló tanácsadás: azok a tanácsadói tevékenységeket tartalmazza, ahol a tanácskérők az 
életpályájuk egy-egy szakaszának döntéséhez információt kérnek.  
 
Döntés előkészítő tanácsadás: ebben azok a tanácskérők vesznek részt, akik az aktuális 
életútjukból és állapotukból szükségszerűen kilépni kényszerülnek, döntéshozatal előtt állnak.  
 
Álláskeresési tanácsadás: a tanácsadás keretében áttekintésre kerül az álláskeresés hatékony 
módszerei, az ügyfél célja megfogalmazásra kerül, valamint elkészül az ügyfél önéletrajza.  
 
Munkáltatók felkészítése, érzékenyítése: a személyes kapcsolatfelvétel után bemutatjuk a 
célcsoport jellemzőit, feltérképezzük a munkáltatók egyéni igényeit, figyelemmel a munkáltató 
motivációjára. A munkáltatók és munkatársaik számára érzékenyítő programokat biztosítunk, 
amelyek elősegítik a leendő munkavállalók fogadását 
 
Mentorálás: a mentor segíti a részvevőket a felmerülő problémák kezelésében, nehézségeik 
leküzdésében, kapcsolatot tartanak a képző intézményekkel, más szakemberekkel és a 
munkáltatókkal. Az ügyfelekkel és a munkáltatókkal az elhelyezkedéstől számítva 6 hónapig 
kapcsolatot tartunk, utókövetjük az elhelyezkedés megvalósulását.  Az ügyfelekkel és a 
munkáltatókkal történő kapcsolattartást szakmai tevékenységeket, tanácsadásokat 
dokumentáljuk, nyilvántartást vezetünk.  
 
Szupervízió és folyamat-tanácsadás a szakmai megvalósítók részére: a tevékenység célja a 
szakmai megvalósítók mentális védelme, szakmai kompetenciájuk fejlesztése, a kooperáció és 
a hatékonyság fejlesztése, támogatja a kollégák együttműködését. Emellett segíti a szakmai 
tevékenységek megvalósítását az új feladatelemeket tartalmazó projekt eredményes 
megvalósítása érdekében. 
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Munkaerő igénylőlap alapján a munkakör megismerése   

A kiválasztást a  
munkáltató végezte   

Csoportos  interjúk   

Saját/Partneri adatbankból  
történő válogatás   

Fogl. Osztályokkal 
együttműködve   

  

Hirdetés és közösségi média  
segítségével történő toborzás, majd  

válogatás   

  

Adatlapok kitöltetése a  
jelentkezőkkel   

  

Jelöltek szűrése a célcsoport kritériumok alapján,  
különböző módszerek, technikák alkalmazásával   

  

A jelölt nem felel meg   

Tesztelés   
  

A jelölt bekerül a paktum  
iroda adatbázisába   

Munkáltatóval időpont  egyeztetés a  
jelölt bemutatására   

  

Jelölt megfelel a projekt előírásának   A jelölt nem fogadja el a  
programban való részvételt   
  

Együttműködési megállapodás aláírása a projektben résztvevőkkel   

Egyéni Fejlesztési Terv   
  

Személyiség -   és  
kompetenciafejlesztő  

tréningek   
Képzések   

  

Munkavállaló felvétele, munkaszerződés aláírása,  
foglalkoztatás   Mentorálás   
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 4 A MEGVALÓSÍTÁS RÉSZLETES ÜTEMEZÉSE  
 

4.1 A „Bácsalmási, Jánoshalmi, Kiskunhalasi foglalkoztatási paktum” projekt ütemezésének alapvetően 
illeszkednie kell a hatályos Támogatási Szerződésben szereplő mérföldkövekhez (ezek a megvalósítás 
időszakában a Közreműködő Szervezet jóváhagyásával módosíthatók).  

 

Ssz.  

Mérföldkő 
elérésének  
tervezett/tényleges 
dátuma  

Megvalósítani tervezett eredmény leírása  

1.  2018.08.15. Paktumszervezet felállításának megkezdése 
Együttműködési megállapodás aláírása, létrejön a 
partnerséget megalapító dokumentum. A 
módosított megvalósíthatósági tanulmány 
benyújtása. 
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2.  2018.08.31. 

A paktumok fenntartható működésére is 
garanciákat nyújtó, paktumot alapító 
együttműködési megállapodás aláírása és 
stratégia megalkotása és elfogadása, mely 
integrálásra kerül az érintett megye stratégiai 
dokumentumaiba.  

Létrejön a stratégia megalapozását szolgáló             
helyzetelemző dokumentum. Létrejött foglalkoztatási 
fórum (partnerség), irányító csoport: a paktum 

szervezeti egységei felállnak, alakuló ülések 
megvalósulnak (2db). Elkészül a célokat, jövőbeni 
beavatkozásokat tartalmazó foglalkoztatási 
stratégia.  
 

Ssz.  

Mérföldkő 
elérésének  
tervezett/tényleges 
dátuma  

Megvalósítani tervezett eredmény leírása  
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3.  2019.03.15. 

Képzések és foglalkoztatások megkezdése 
Jelentéstétel az indikátor célérték teljesüléséről. 
Elindul a foglalkoztatási projektrész, a felmért 
munkaerő igények 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. A vonatkozó 
ajánlatkéréseket követően a kiválasztott képzők 
megkezdik a képzéseket. A projekt 11 fő kulcs 
személye a paktum menedzsment képzésen vesz 
részt. 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 
111 fő. 

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 sztnederdek alapján,igazoljaműködését a 
paktum sztenderdeknek megfelelően, ennek révén a 
paktum minőségi munkájára visszaigazolást szereznek a 
főpályázó és partnerei. 
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5 A MEGVALÓSÍTÁS SZERVEZETI KERETEI ÉS A SZÜKSÉGES 
ERŐFORRÁSOK BEMUTATÁSA  
A helyi foglalkoztatási partnerség formailag az együttműködési megállapodás aláírásával jön létre. A 
foglalkoztatási partnerség tagjai pénzügyi, szakmai és egyéb (pl. tárgyi) erőforrásokat biztosítanak a 
program megvalósításához, és közösen megállapodnak arról, hogy az egyes partnerek hogyan, milyen 
módon járulnak hozzá a közös célok eléréséhez. A projekt során a széles körű helyi együttműködés 
megszervezése azzal a céllal történik, hogy minél pontosabban azonosításra kerüljenek a térség 
foglalkoztatási szempontból eredő problémái, illetve a rendelkezésre álló helyi erőforrás bevonása a 
közös foglalkoztatási stratégia, jövőkép kialakítása és megvalósítása érdekében. 

A pályázó Bácsalmás Város Önkormányzata a Bácsalmási, jánoshalmai és Kiskunhalasi járásokban 
tevékenykedő, foglalkoztatás szempontjából releváns kulcsszereplőket összefogva tervezi 
megvalósítani a gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési együttműködési programot. 

A szakmai feladatokat a három konzorciumi tag saját hatáskörben valósítja meg a 2.3. fejezetben 
részletesen bemutatottak szerint, ezért ettől jelen fejezetben eltekintünk. 

A projektmenedzsment fő feladata a Támogatói Okiratban, Szerződésben rögzített tevékenységek 
irányítása és összehangolása, annak érdekében, hogy a projekt elérje célját. 

A projektmenedzsment ellátásáért a Bácsalmás Város Önkormányzata felelős (kiemelve a projekt 
előrehaladásához szükséges dokumentumok elkészítését, mint az időközi beszámolók, kifizetési 
igénylések, esetenként szükséges változás-bejelentések, valamint a szintén esetleges közbeszerzési és 
beszerzési dokumentáció kezelése). 

Mind a három konzorciumi tag feladata a kapcsolattartás és egyeztetés -a konzorciumon belüli 
együttműködés, folyamatos kapcsolattartás mellett- a projekt külső szakértőivel, a projektbe bevont 
munkáltatókkal (különös tekintettel a kkv-kat tömörítő érdekképviseleti szervezetekre, mint a KISOSZ, 
GYOSZ), az érintett szakmai szervezetekkel, mint a Pénzügyminisztérium Munkaerőpiacért és 
Szakképzésért Felelős Államtitkársága és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Továbbá figyelembe 
kívánja venni a térségben működő civil valamint szakmai szervezetek véleményét is. 

A foglalkoztatási partnerség két szinten jelenik meg: 

5.1 1. Konzorciumi szint 

Mivel a támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség, a projekt 
megvalósítása érdekében Bácsalmás Város Önkormányzata konzorciumi megállapodást köt az állami 
foglalkoztatási szervként eljáró Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatallal és a Szenyorita Közhasznú 
Egyesülettel. A konzorciumi megállapodás aláírásával elismerik a résztvevő partnereket, a felelősöket, 
a konzorciumi együttműködés céljait, mikéntjét, nyilatkoznak, meghatározzák, hogy jogi személyt 
alakítanak, vagy külső partnert kérnek fel a működtetésre, illetve a költségek megosztását. 

A projekt megvalósítása során „A” főtevékenységek megvalósításáért jellemzően Bácsalmás Város 
Önkormányzata, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal és a Szenyorita Közhasznú Egyesület. felel, a 
„B” főtevékenységek teljesüléséért pedig a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal és a Szenyorita 
Közhasznú Egyesület. 
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5.1.2 2. Paktum partnerség szintje 
A foglalkoztatási partnerség létrehozásakor széleskörű (min. 15 fős) partnerséget szükséges létrehozni 
valamennyi releváns szervezet bevonásával. A partnerség alkotja a Fórumot, vezetésére Irányító 
Csoportot kell kinevezni, amely reprezentálja a partnerséget. 

A partnerség tervezett tagjai: 

− A projekt előkészítési tevékenység során a projektbe bevont Vállalkozások, egyéb 
munkáltatók, melyek a partnerségi szándéknyilatkozat aláírásával vállalják a hátrányos 
helyzetű munkanélküliek foglalkoztatását. 

− érintett járásokon belüli önkormányzatok 

− képzőintézmények 

− 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) 

− civil szervezetek 

− egyházak 

− kisebbségi önkormányzatok 

− szociális szövetkezetek 

A projekt megvalósításáért felelős döntéshozó és végrehajtó szervezetek:  

Paktum Irányító Csoport: azon szakembereket tömöríti, akik a projekt tevékenységeinek szakmai 
tartalmait fogalmazzák és határozzák meg, illetve ellenőrzik a konzorciumi tagok szakmai munkáját és 
a projekt tevékenységeinek tartalmát. Az irányító csoportot a paktumiroda, a munkaerő-piaci iroda 
munkatársai, valamint külső szakértők és a paktum partnerséget reprezentáló stratégiai partnerek 
szakmai képviselői alkotják.  

Paktum Döntéshozó Testületet: meghatározza a projekt stratégiai terveit, illetve dönt szakmai, 
pénzügyi és kérdésekben. Tagjait a konzorciumi partnerek, tehát Bácsalmás Város Önkormányzata, 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, és a Szenyorita Közhasznú Egyesület. hivatalos képviseletére 
jogosult személyek alkotják.  

Paktum Iroda: Bácsalmás Város Önkormányzata hatáskörébe tartozó 2 fős iroda, 1 fő szakmai 
vezetővel és 1 fő partnerségi koordinátorral. Tevékenységük egyrészt a szakmai koordinációt foglalja 
magában, emellett folyamatos kapcsolatot tart a többi szakmai csoporttal is. 

Projektmenedzsment: a feladatokat Bácsalmás Város Önkormányzatánál 2 fő látja el, 1 fő 
projektmenedzserrel és 1 fő pénzügyi vezetővel. A projektmenedzsment feladatok során a 
mérföldkövet teljesítéséhez igazodó kifizetési kérelmek benyújtásán és a projekt folyamatos és 
részletes dokumentálásán túl figyelemmel kísérik a támogatási összeg szabályos és a Támogatási 
Kérelemnek megfelelő felhasználását is. 

Paktum partnerek: a projekt előkészítési szakaszától egészen a zárásáig fontos szerepet kapnak a 
stratégiai partnerek a szakmai munkában, az egyeztetéseken való részvételük és a döntés-előkészítő 
folyamatba való bevonásuk révén.  
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Munkaerő-piaci szolgáltatási iroda: a Szenyorita Közhasznú Egyesület. konzorciumi partnerekhez 
kapcsolódó önálló 6 fős szakmai csoport, amely végrehajtja a tevékenységi körébe tartozó feladatokat. 
Elvégzi az álláskeresőkkel kapcsolatos szolgáltatásokat, foglalkoztatókkal, Kormányhivatallal való 
kapcsolattartást. Feladatainak hatása és mozgástere kiterjed a projekt szakmai részének egészére.  

Külső szakértők és szakmai partnerek: a szakértők és szakmai partnerek mind a két döntéshozói és 
végrehajtói csapat számára eseti vagy folyamatos szakmai támogatást nyújtanak. Fontos szerephez 
jutnak a szakértői munkában a járási esélyegyenlőségi kerekasztalok, melyek a 2014-2015-ös 
időszakban lezajlott ÁROP-1.A.3. pályázati konstrukcióban megvalósult térségi együttműködési 
projektekben jöttek létre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ábra: A konzorcium, projektmegvalósítók szervezete 
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− saját projektrész vonatkozásában a konzorciumi szintű projektmenedzsment feladatok 
támogatása folyamatos információnyújtással, a projekt fenntartási időszakának végéig, 

− a paktumiroda 1 főállású alkalmazottal és egy 1 fő főállású szakmai vezetővel fog működni, 
különálló egységként a konzorciumi tag szervezetén belül. A paktumiroda tevékenysége 
kiterjed a teljes körű szakmai menedzsmentre, partneri kapcsolattartásra, működési 
tapasztalatok összegyűjtésére, megosztására, partnerségi projekt folyamat dokumentálására, 
projektzáráshoz minősítés megszerzésére, figyelemfelkeltésre. 

A projekt végrehajtás keretében ellátandó 2 fős projektmenedzsment team kerül felállításra, 1 fő 
projektmenedzser és 1 fő pénzügyi vezető megbízási jogviszonyban történő alkalmazásával. 

A projekt teljes időtartama alatt a projektmenedzser munkaideje a projektben legalább heti 10 óra 
lesz. A projektmenedzser felsőfokú végzettséggel és több, mint 2 éves szakmai tapasztalattal 
rendelkezik a projektmenedzsment területén. 

A projektmenedzser irányító szerepet tölt be a projekt megvalósítása során. Legfontosabb feladatai 
közé tartozik: 

• A projekt és a projektben résztvevők átfogó koordinálása, motiválása, munkájának irányítása. 

• Kockázatkezelés és minőségbiztosítás. 

• A projekt előrehaladásának ellenőrzése és irányítása. 

• A monitoring adatok alapján a közreműködő szervezet és az irányító hatóság tájékoztatása a 
projekt pillanatnyi állapotáról és előrehaladásáról. 

A pénzügyi vezető munkaideje projektben legalább heti 10 óra lesz. A pénzügyi vezető szakirányú 
felsőfokú végzettséggel és több, mint 5 éves releváns szakmai, és legalább 3 éves projekttapasztalattal 
rendelkezik. 

A pénzügyi vezető a pénzügyi terület felelőse, feladatai: 

• A projekt költségvetésének állandó nyomon követése. 

• Az egyes kifizetések nyilvántartása, és ezek alapján a projekt időszakos kifizetési kérelmeinek 
elkészítése. 

• Közreműködés a projekt előrehaladási jelentések, változás bejelentési kérelmek, 
szerződésmódosítási kérelmek összeállításában, különös tekintettek a változások pénzügyi 
vonatkozásaira. 

 


