
 

 

 

 

 

 

 

 

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI FOGLALKOZTATÁSI FÓRUM 
IRÁNYÍTÓ CSOPORTJA 

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Foglalkoztatási Fórum Irányító Csoportja 

4/2020. (V.5.) számú határozata a „Foglalkoztatási-gazdasági együttműködések 

megvalósítása Jász-Nagykun-Szolnok megyében” című projekt szakmai tartalmának 

módosításról a járványügyi veszélyhelyzetre való tekintettel 

 

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

kívánja a „Foglalkoztatási-gazdasági együttműködések megvalósítása Jász-Nagykun-

Szolnok megyében” című projekt szakmai tartalmát az alábbiakkal: 

 

a.) Elsősorban on-line képzések, tréningek, webináriumok szervezése vállalati belső 

kommunikáció illetve ügyfelekkel való hatékony és biztonságos kapcsolattartás az on-line 

térben (kiemelt figyelemmel az adatbiztonságra) témakörökben. 

b.) Webinárium szervezése: munkavállalói és munkáltatói jogok a veszélyhelyzet idején 

c.) Szakértői tanácsadó rendszer működtetése pénzügyi tanácsadó cég bevonásával. 

d.) A Kormány gazdaságvédelmi intézkedéscsomagjának hatékony kihasználásának 

lehetőségeiről szóló webinárium vagy tanácsadás szakértő bevonásával 

e.) További beszállítói fórumok szervezése 

f.) A JNSZM KIK-hez érkező ajánlatok / kérések / partner keresések – lehetőleg célzott – 

eljuttatása a vállalkozásokhoz. (On-line platformok, közösségi oldalak, hírlevelek 

használatával. A Paktumiroda nem rendelkezik a szükséges adatbázissal, így a kamarák 

közreműködése elengedhetetlen.) 

g.) A mezőgazdasági ágazat problémáinak áttekintése és az adekvát megoldási javaslatok 

kidolgozása érdekébe az Irányító Csoport munkájába, az akcióterv kidolgozásába be kell 

vonni a Nemzeti Agrárkamara Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóságát. 

h.) Vállalkozói jó példák bemutatásával az érintettek motiválása, ötletek adása. A tartalom 

előállításához lehetőség szerint sajtó (forgató csoport, újságíró) bevonása szükséges. 

 

2. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Foglalkoztatási Fórum Irányító Csoportja kéri a 

projektmenedzsment szervezetet az Irányító Hatósággal való kapcsolatfelvételre és a 

támogatási szerződés módosításának benyújtására. 
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3. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Foglalkoztatási Fórum Irányító Csoportja kéri a 

Paktumirodát a projekt megvalósíthatósági tanulmánya, a foglalkoztatás fejlesztési 

stratégia és a munkatervek módosításának előkészítésére. 

 

Határozatról értesülnek: 

1) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Foglalkoztatási Fórum Irányító Csoport tagjai  

2) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Paktumiroda 

3) Irattár 

 

 

 

 

 

 

Hubai Imre sk. 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Foglalkoztatási Fórum 

Irányító Csoport 

elnöke 

 

Dr. Molnár Zoltán sk. 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Foglalkoztatási Fórum 

Irányító Csoport  

A kivonat hiteléül: 

Szolnok, 2020. május 5. 

 

 

 

Kerekes Éva 

partnerségi koordinátor 


