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Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Foglalkoztatási Fórum  

4/2020. (IX. 29.) számú határozata 

a „Foglalkoztatási-gazdasági együttműködések Jász-Nagykun-Szolnok megyében” című 

pályázat Megvalósíthatósági Tanulmányának 2. számú módosításáról 

 

1. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Foglalkoztatási Fórum a „Foglalkoztatási-gazdasági 

együttműködések megvalósítása Jász-Nagykun-Szolnok megyében” című pályázat 

Megvalósíthatósági Tanulmányát az alábbiak szerint módosítja: 

 

- Az 1.3.5. A támogatási kérelem kapcsolódása a hazai és térségi fejlesztéspolitikához 

című fejezet 7.) pontja 2. bekezdése (72. oldal) az alábbiak szerint módosul: 

Jász-Nagykun-Szolnok megye sajátosságai alapján a megyei paktumban a területi elv 

szerinti kapcsolódás indokolt. , azzal kiegészítve, hogy a turisztikai fejlesztésekhez, az 

egészségügyi és szociális ellátáshoz, a gyermekintézményekhez kapcsolódó munkaerő-

piaci programok és a megyei államilag kiemelt beruházásaihoz kötődő akciók jelen 

projekt keretében tervezettek. Szintén a megyei foglalkoztatási paktum illetékességi 

körébe tartozik tevékenységi lehatárolás megkötése nélkül azon - a célcsoportba tartozó 

- tagok munkavállalásának segítése, akik a lakó/tartózkodási helyük szerinti járáson 

kívüli, de a megyén belüli (kivételt képez Szolnok Megyei Jogú Város területe) 

munkahelyre kívánnak elhelyezkedni. A Szolnok Megyei Jogú Város által 

megvalósított TOP-6.8.2 kódszámú projekt illetékességi területe a megyeszékhely 

területére, míg a TOP-5.1.1 kódszámú megyei foglalkoztatási paktum projekt 

illetékességi területe a megyeszékhely területén kívül a megye teljes területére kiterjed.  

 

- A 2.1.3 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Foglalkoztatási Paktum jelentősége című 

fejezet (78. oldal) szövege az alábbiak szerint módosul: 

A Megyei Foglalkoztatási Paktum pályázati megvalósítása éppen az együttműködések 

ösztönzése miatt konzorciumi formában történik. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Foglalkoztatási Paktummal egy időben futó helyi (járási) szintű Paktumok, 

valamint megyeszékhely Szolnok Foglalkoztatási Paktumainak 2020. szeptember 

végéig ágazati szintű lehatárolásai vannak voltak, figyelve a futó támogatási 

rendszerek egyértelmű elkülönítésére. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Foglalkoztatási Paktum területi lehatárolása alapján a megye 77 településére 

vonatkozik. A Paktumszervezet különös figyelmet fordít a megyei kiemelt beruházások 

munkaerő piaci igényeinek feltérképezésére és közvetítésére, valamint a nagyobb 

számban jelen lévő kis- és középvállalkozások speciális igényeire. 

 

- A 2.2.1 A program célcsoportjai című fejezet Jász-Nagykun-Szolnok megyei paktum 

hatásterülete című bekezdésének szövegéből (105. oldal) törlésre kerül az ágazati 

lehatárolásra vonatkozó rész, így az alábbiak szerint módosul: 

A Jász-Nagykun-Szolnok megyei paktum / foglalkoztatási megállapodás területi 

hatálya a megye egészére kiterjed, kivéve Szolnok Megyei Jogú Várost és annak 

vonzáskörzetét, mely a TOP-6.8.2 projekt illetékességi körébe tartozik. 

A helyi és megyei indikátorvállalások teljesítése csak akkor lehetséges, ha a megyei és 
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helyi paktumban megfogalmazott célok együttesen, egymást segítve teljesülnek.  

A projektjavaslat megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett 

magyarországi, megye területén található székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet: 

5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. Az állami foglalkoztatási szervként eljáró megyei 

kormányhivatal az érintett megye egész közigazgatási területe vonatkozásában 

illetékességi jogkörrel bír az általuk vállalt tevékenységek ellátásakor.  

 

- A 3.2. A megvalósítás és a fenntartás szervezete című fejezet területi lehatárolást 

ismertető részéből (145. oldal 1. bekezdés) az alábbi, TOP-5.1.2 pályázati 

konstrukcióból megvalósuló projektektől való területi lehatárolásra vonatkozó 

szövegrész törlésre kerül: 

A megyei paktum és a TOP-5.1.2 pályázati konstrukcióból megvalósuló helyi 

foglalkoztatási paktumok között nincsen területi lehatárolás. Fő szabály szerint a lakó- 

vagy tartózkodási helyük szerint illetékes járás területén állást kereső célcsoporti tagok 

az adott járás foglalkoztatási paktumához, az érintett járás területén kívül, de Jász-

Nagykun-Szolnok megye területén belül elhelyezkedni kívánó személyek a megyei 

foglalkoztatási paktumhoz tartoznak. 

 
2. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Foglalkoztatási Fórum az 1. pont szerinti módosításokat 

tartalmazó, egységes szerkezetbe foglalt dokumentumot a határozat melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja. 

 

Határozatról értesülnek: 

1) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Foglalkoztatási Fórum tagjai 

2) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Paktumiroda 

3) Irattár 
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A kivonat hiteléül: 

Szolnok, 2020. szeptember 29. 
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