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Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Foglalkoztatási Fórum Irányító Csoportja 

5/2018.(XI.28.) számú határozata 

a TOP-5.1.1-15 kódszámú „Foglalkoztatási- gazdasági együttműködések megvalósítása 

Jász-Nagykun-Szolnok megyében” című pályázat keretein belül megvalósuló 

Együttműködési megállapodás elfogadásáról 

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Foglalkoztatási Fórum Irányító Csoportja a TOP-5.1.1-15 

kódszámú „Foglalkoztatási- gazdasági együttműködések megvalósítása Jász-Nagykun-

Szolnok megyében” című pályázat keretein belül megvalósuló Együttműködési 

megállapodásról szóló, a határozat 1. számú mellékletébe foglalt tájékoztatót elfogadja. 

 

 

Határozatról értesülnek: 

1) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Foglalkoztatási Fórum tagjai  

2) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Paktumiroda 

3) Irattár 

 

 

 

 

 

  

Piroska Miklós 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, 2018. november 28. 

 

 

 

Kerekes Éva 

partnerségi koordinátor 



 

 

 

 

 

 

 

 

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI FOGLALKOZTATÁSI FÓRUM 
IRÁNYÍTÓ CSOPORTJA 

 

 

1. számú melléklet 

 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 

 

Amely létrejött a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat (5000 Szolnok, Kossuth 

L. u. 2. Képviseli: Piroska Miklós elnök), 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (5000 Szolnok, Verseghy 

park 8. Képviseli: dr. Sziráki András elnök)  

 

másrészről a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal (5000 Szolnok, Kossuth L. u. 

2. Képviseli: dr. Berkó Attila kormánymegbízott)  

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal (5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2. 

Képviseli: Rentzné dr. Bezdán Edit megyei címzetes főjegyző)  

 

között. 

 

Az együttműködő felek - a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat, a Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei Kormányhivatal, valamint a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati 

Hivatal konzorciumi együttműködésével megvalósuló, a „Foglalkoztatási-gazdasági 

együttműködések megvalósítása Jász-Nagykun-Szolnok megyében” című, TOP-5.1.1-15-

JN1-2016-00001 azonosító számú projekt megvalósítása, a kitűzött célok  - Jász-Nagykun-

Szolnok megye társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatása, foglalkoztatás helyzetének 

javítása a humánerőforrás fejlesztésével, a munkavállalók elhelyezkedésének segítése – 

elérése érdekében együttműködnek az alábbiakban: 

 

 

1. A felek rögzítik, hogy közösen lépnek fel Jász-Nagykun-Szolnok megye 

gazdaságának fejlesztése érdekében. 

 

2. Az együttműködő partnerek kijelentik, hogy a program megvalósítása során 

rendszeresen információt cserélnek egymással az esetleges tapasztalatokról, továbbá 

kijelentik, hogy a projektben a legjobb tudásuknak megfelelően közreműködnek. 

 

3. Az együttműködés tagjai a megvalósítandó cél érdekében az alábbi területeken 

működnek együtt: 

 

3.1.Gazdasági és munkaerő-piaci adatok gyűjtése és egymással való megosztása 

 

Felek a rendelkezésükre álló, tevékenységük során birtokukba jutó kizárólag 
statisztikai, egyénhez nem köthető gazdasági és munkaerő-piaci adatokat, 

elemzéseket gyűjtik és egymás rendelkezésére bocsátják a lehető legteljesebb körű 
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helyzetfeltárás, a gazdasági folyamatok figyelemmel kísérése, monitoringja és a 

szükséges beavatkozások, fejlesztések tervezhetősége érdekében.   

 

 

Felek a birtokukba jutó adatokat értékesíteni, külső felek számára továbbadni nem 

jogosultak. 

Az adatok rendszerezése a projekt keretében működő Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Paktumiroda feladata. 

 

3.2.Befektetés ösztönzés 

 

Felek együttműködnek a projekt befektetés ösztönzési prioritásának megvalósításában. 

Folyamatosan figyelemmel kísérik és véleményezik a közbeszerzési eljárás keretében 

kiválasztott szakértő által elkészített tanulmány adatbázisait, tanulmányt, honlapot stb.  

 

A felek saját eszközeik és erőforrásaik felhasználásával hozzájárulnak a befektetés 

ösztönzési tevékenység sikeréhez, befektetők felkutatásához. 

 

3.3.A projekt keretében megvalósuló rendezvények szervezése 

 

Felek együttműködnek a projekt keretében megvalósuló rendezvények szakmai 

tartalmának kialakításában.  

 

3.4.Hírlevelek kiküldése 

 

Felek releváns szakmai tartalom rendelkezésére bocsátásával segítik a Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei Paktumiroda hírleveleinek összeállítását. 

 

3.5.Együttműködés a gazdaság-fejlesztés irányításában 

 

Felek együttműködnek a gazdaság-fejlesztés irányításában 

- a helyzetfeltárás, 

- a fejlesztési irányok meghatározása, 

- a források felkutatása, 

- a stakeholderek bevonása 

területén. 

 
4. Ezen megállapodás kifejezi a felek azon szándékát is, hogy a projekt lezárását 

követően a jövőben is együttműködnek és az addig elért eredmények további 

folyamatos fenntartására törekszenek. 

 

 

A felek a fenti megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás után 

aláírták. 

 

Szolnok, ……………………………… 
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Piroska Miklós  

elnök 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Önkormányzat 

 

……………………………………

……………………. 

dr. Sziráki András  

elnök 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara 
 

……………………………………

……………………. 

dr. Berkó Attila 

kormánymegbízott 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Kormányhivatal 

 

……………………………………

……………………. 

Rentzné dr. Bezdán Edit  

megyei címzetes főjegyző 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Önkormányzati Hivatal 
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