
 

 

 

 

 

 

 

 

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI FOGLALKOZTATÁSI FÓRUM 
IRÁNYÍTÓ CSOPORT 

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Foglalkoztatási Fórum Irányító Csoportja 

4/2017.(II.28.) számú határozata 

a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Foglalkoztatási Fórum, az Irányító Csoport 

munkatervének, és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Paktumiroda éves munka- és 

költségvetés tervének elfogadásáról 

 

1.) A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Foglalkoztatási Fórum Irányító Csoportja a Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei Foglalkoztatási Fórum 2017. évi munkatervét a határozat 1. 

számú mellékletében foglalt dokumentumnak megfelelően elfogadja. 

 

2.) A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Foglalkoztatási Fórum Irányító Csoportja 2017. évi 

munkatervét a határozat 2. számú mellékletében foglalt dokumentumnak megfelelően 

elfogadja. 

 

3.) A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Foglalkoztatási Fórum Irányító Csoportja a Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei Paktumiroda 2017. évi munka- és költségtervét a határozat 

3. számú mellékletében foglalt dokumentumnak megfelelően elfogadja. 

 
 

 

Határozatról értesülnek: 

1) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Foglalkoztatási Fórum tagjai  

2) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Paktumiroda 

3) Irattár 

 

 

 

 

  Kovács Sándor sk. 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Foglalkoztatási Fórum 

Irányító Csoport 

elnöke 

 

Rentzné Dr. Bezdán Edit sk. 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Foglalkoztatási Fórum 

Irányító Csoport tagja 

A kivonat hiteléül: 

Szolnok, 2017. február 28. 

 

 

 

Kerekes Éva 

partnerségi koordinátor 



 

 

 

 

 

 

 

 

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI FOGLALKOZTATÁSI FÓRUM 
IRÁNYÍTÓ CSOPORT 

 

 

1. számú melléklet 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Foglalkoztatási Fórum 2017. évi munkaterve: 

 

2017 

 Paktumszervezeti ülés   február 7. Szolnok • Aláírásra kerültek az 

együttműködési megállapodások 

• A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Foglalkoztatás és Gazdaság 

Fejlesztési Stratégia 2017-2025 

első változatának megtárgyalása 

• SZMSZ elfogadása 

 

 Paktumszervezeti ülés   február 28. Szolnok • Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Foglalkoztatás és Gazdaság 

Fejlesztési Stratégia 2017-2025 

elfogadása 

 

 Sajtótájékoztató  június Szolnok • Sajtótájékoztató a munkaerő-piaci 

szolgáltatások indítása alkalmából 

• kötelező nyilvánosság keretein 

belül leszerződve 

 Roma Nemzetiségi 

Foglalkoztatási Fórum 

 október Tiszabő • Cél a roma képviselők 

megszólítása annak érdekében, 

hogy a projekt szolgáltatásai 

eljussanak a passzív roma 

munkavállaló réteghez. 

• terembérlet 

• hangosítás 

• catering 50+ (hidegtál, kávé, 

üdítő, teljes terítéssel) 

 Projektlátogatás  november Tiszapüspöki • Tisza TK Projekt Kft. kiemelt 

projekt látogatása 

• Sajtónyilvános esemény 

• leszerződve a kötelező 

nyilvánosság keretein belül 
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 Paktumszervezeti ülés   december Szolnok • Tájékoztatás a projekt 

előrehaladásáról 

• Bemutatásra kerülnek a gazdasági 

gyorsjelentések, munkaprogram, 

projekttervek 

• Beszámoló a Paktumiroda által 

2017. évben szervezett 

rendezvények eredményeiről, a 

2018. évi rendezvényterv 

ismertetése, csatlakozási 

lehetőségek bemutatása 

• A Paktumszervezet és az Irányító 

Csoport 2018. évi munkatervéhez 

ajánlások megfogalmazása 
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2. számú melléklet 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Foglalkoztatási Fórum Irányító Csoportjának 2017. évi munkaterve: 

 

2017 

 Irányító Csoport ülés   február 28.  • A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Foglalkoztatás és Gazdaság 

Fejlesztési Stratégia 2017-2025 

elfogadása 

• A Paktumszervezet éves 

munkatervének elfogadása 

•  

 

 Irányító Csoport ülés   április  • A Paktumiroda éves 

munkatervének és költségtervének 

elfogadása 

 

 Irányító Csoport ülés   szeptember  • Paktum Működési és Monitoring 

Kézikönyv elfogadása 

 

 Irányító Csoport ülés   december Szolnok • Az Irányító Csoport 2018. évi 

munkatervének elfogadása 

• A Paktumszervezet 2018. évi 

munkatervének elfogadása 

• A Paktumiroda éves 

munkatervének és költségtervének 

elfogadása 

• Gazdasági gyorsjelentések 

megtárgyalása 
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• Projekt előrehaladás megtárgyalása 

• 2018. évi rendezvényterv 

megtárgyalása 

• A Stratégiában tervezett projektek 

előrehaladásának megtárgyalása 

• Munkaerő-piaci szolgáltatások, 

mentori tevékenység értékelése 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI FOGLALKOZTATÁSI FÓRUM 
IRÁNYÍTÓ CSOPORT 

 

 

3. számú melléklet 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Paktumiroda 2017. évi költségterve: 

- bérköltség: 4.248 eFt 

- járulék: 934,56 eFt 

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Paktumiroda 2017. évi munkaterve: 

2017 

 Paktumszervezeti ülés 

előkészítése 

 február 7. Szolnok • Aláírásra kerültek az együttműködési 

megállapodások 

• A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Foglalkoztatás és Gazdaság Fejlesztési 

Stratégia 2017-2025 első változatának 

megtárgyalása 

• SZMSZ elfogadása 

 

 Irányító Csoport ülés 

előkészítése 

 február 27.  • A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Foglalkoztatás és Gazdaság Fejlesztési 

Stratégia 2017-2025 elfogadása 

• A Paktumszervezet éves munkatervének 

elfogadása 

•  

 

 Paktumszervezeti ülés 

előkészítése 

 február 27. Szolnok • Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Foglalkoztatás 

és Gazdaság Fejlesztési Stratégia 2017-2025 

elfogadása 
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 Projekt szakmai 

dokumentációinak 

önellenőrzése 

 március    

 Irányító Csoport ülés 

előkészítése 

 április  • A Paktumiroda éves munkatervének és 

költségtervének elfogadása 

 

 JÁSZKUN Termékbörze - 

„Házhoz visszük a 

megyét!”1.  

Rangos-gangos Vásár 

 

 május Abádszalók 3.1.4.A. 

• A helyi termék fogyasztás és vásárlás 

ösztönzése. 

• Helyi termékek népszerűsítése.  

• Helyi- és megyei értéktárak 

népszerűsítése. 

• Termékvásár, kézműves bemutató, 

gasztronómiai bemutató és kóstoltatás. 

 

• sörpad + ernyő 20 db 

bérleti díj  

• ördögszekér + 2 szék 20 

db bérleti díj 

• 200 főre műanyag 

evőeszköz és tányér 

• hangosítás 

• kézműves bemutató 

• nyersanyag a kiállító 

szervezeteknek 

 Helyi termék és turisztikai 

workshop 1. 

 június Nagykörű 3.1.4.A 

„Ötlettől a termékig” 

• Előadások a termékfejlesztésről, piacra-

jutásról, marketingről. 

• Kistermelői termékek előállítása és 

értékesítése. 

• A slowfood trend mozgalom bemutatása.  

• Jó gyakorlatok disszeminációja („ötlettől 

a termékig”).  

 

 

• helyszínbérlet 

• hangosítás 

• víz, üdítő, kávé, pogácsa, 

aprósütemény (30 fő) 

• előadó(k) költsége 

(szakmai sorról) 
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• Jász és kun kulturális örökség 

megjelenése a helyi termékekben. 

• Termék marketing és értékesítési 

csatornák. (Eredet megjelölés, védjegy). 

• Falusi vendégasztal. 

• Szociális szövetkezetek, és civil 

szervezetek helye, szerepe a helyi termék 

fejlesztésben és értékesítésben. 

 Sajtótájékoztató  június Szolnok • Sajtótájékoztató a munkaerő-piaci 

szolgáltatások indítása alkalmából 

• kötelező nyilvánosság 

keretein belül leszerződve 

 Projekt szakmai 

dokumentációinak 

önellenőrzése 

 július    

 Projekt szakmai 

dokumentációinak 

önellenőrzése 

 augusztus    

 Irányító Csoport ülés 

előkészítése 

 szeptember  • Paktum Működési és Monitoring 

Kézikönyv elfogadása 

 

 Vállalkozói 

kompetenciákat fejlesztő 

pályaorientációs 

osztályfőnöki óra 

 szeptember 

(eleje) 

Mezőtúr,  3.1.1.A.j. 

• Érdeklődés felkeltése a Roadshow iránt, 

pályaorientációs hosszú távú elérés. 

Partner: Esély Nonprofit Kft. 
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 Pályaorientációs és 

Foglalkoztatási Roadshow 

(200 fő, 13-18 éves) 

 szeptember 

(vége) 

Mezőtúr 3.1.1.A.j. 

• Egész napos, interaktív, 

pályaorientációs és foglalkoztatási 

program, előadókkal, kiállítással, 

vállalkozói kompetenciákat fejlesztő 

pályaorientációs vetélkedővel. 

Partnerek: Esély Nonprofit Kft., 

Klebelsberg Központ, Szakképzési 

Centrumok, Pallasz Athéné, 

Magiszter Alapítvány, helyi cégek 

• rendezvénysátor (8x12 méter) 

• 20 kiállító információs pult 2 – 2 

székkel 

• művelődési ház és tér bérleti díj 

• mindenre kiterjedő hangosítás 

• forgalmazó vendéglátó egység 

kitelepülése, ahol a látogatók 

tudnak ételt, italt, kávét vásárolni 

• mobilszínpad, szakmai előadók 

számára asztal, szék, 1 db mobil 

mikrofon + 1 db állómikrofon 

• 1 órás rádiós kitelepülés 

• folyamatos zenei aláfestés 

• műsorvezető 

• 2 előadó pályaorientációs 

témában (Dr. Palkovics László, 

Limpár Imre) 

• 1 fellépő (fél playback) a 12-18 

éves korosztály számára 

• áram biztosítása 

• toalett használat 

• közterület foglalási engedély 

• egészségügyi biztosítás 5/2006 

(feb.07.) Eüm Rendelet szerint 
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• helyszín takarítása, rendezése, 

keletkezett hulladék elszállítása 

• biztonsági szolgálat (? kell-e?) 

• érintésvédelem biztosítása 

• vetélkedő díja 

 Paktumakadémia 1. 

 

 október 3 járás 

bemutatkozása, 

helyszín később 

egyeztetve 

Szolnok MJV 

bemutatkozik 

Szolnok 

3.1.1.A.r 

Ernyőszervezeti feladatok ellátása 

• stratégia alkotás és paktum 

sztenderdek 

 

• terembérlet 

• hangosítás 

• víz, üdítő, kávé, pogácsa, 

aprósütemény (30+ fő) mindkét 

helyszínen 

 Roma Nemzetiségi 

Foglalkoztatási Fórum 

 október Tiszabő • Cél a roma képviselők megszólítása 

annak érdekében, hogy a projekt 

szolgáltatásai eljussanak a passzív 

roma munkavállaló réteghez. 

• terembérlet 

• hangosítás 

• catering 50+ (hidegtál, kávé, 

üdítő, teljes terítéssel) 

 JÁSZKUN Termékbörze - 

„Házhoz visszük a 

megyét!”2. 

 november Szolnok 3.1.4.A. 

• A helyi termék fogyasztás és vásárlás 

ösztönzése. 

• Helyi termékek népszerűsítése.  

• Helyi- és megyei értéktárak 

népszerűsítése. 

• Termékvásár, kézműves bemutató, 

gasztronómiai bemutató és 

kóstoltatás. 

 

• sörpad + ernyő 20 db bérleti díj  

• ördögszekér + 2 szék 20 db 

bérleti díj 

• 200 főre műanyag evőeszköz és 

tányér 

• hangosítás 

• kézműves bemutató 

 Projektlátogatás  november Tiszapüspöki • Tisza TK Projekt Kft. kiemelt projekt 

látogatása 

• Sajtónyilvános esemény 

• leszerződve a kötelező 

nyilvánosság keretein belül 
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 Irányító Csoport ülés 

előkészítése 

 december Szolnok • Az Irányító Csoport 2018. évi 

munkatervének elfogadása 

• A Paktumszervezet 2018. évi 

munkatervének elfogadása 

• A Paktumiroda éves munkatervének 

és költségtervének elfogadása 

• Gazdasági gyorsjelentések 

megtárgyalása 

• Projekt előrehaladás megtárgyalása 

• 2018. évi rendezvényterv 

megtárgyalása 

• A Stratégiában tervezett projektek 

előrehaladásának megtárgyalása 

• Munkaerő-piaci szolgáltatások, 

mentori tevékenység értékelése 

 

 Paktumszervezeti ülés 

előkészítése 

 december Szolnok • Tájékoztatás a projekt 

előrehaladásáról 

• Bemutatásra kerülnek a gazdasági 

gyorsjelentések, munkaprogram, 

projekttervek 

• Beszámoló a Paktumiroda által 2017. 

évben szervezett rendezvények 

eredményeiről, a 2018. évi 

rendezvényterv ismertetése, 

csatlakozási lehetőségek bemutatása 

• A Paktumszervezet és az Irányító 

Csoport 2018. évi munkatervéhez 

ajánlások megfogalmazása 
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