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Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Foglalkoztatási Fórum 

8/2017.(II.28.) számú határozata 

a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Foglalkoztatási Paktum küldetésnyilatkozatáról  

 
 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Foglalkoztatási Fórum elfogadja a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Foglalkoztatási Paktum küldetésnyilatkozatát a határozat 1. sz. mellékletét képező 

dokumentumnak megfelelően.  

 

 

 

Határozatról értesülnek: 

1) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Foglalkoztatási Fórum tagjai  

2) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Paktumiroda 

3) Irattár 
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KÜLDETÉSNYILATKOZAT 

 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Foglalkoztatási Paktumszervezet tagjai fontos feladatnak tartják 
Jász-Nagykun-Szolnok megye társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását, foglalkoztatás 
helyzetének javítását a humánerőforrás fejlesztésével, az álláskeresők elhelyezkedésének 
segítésével. 
Ennek érdekében - 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 
keretében - megyei szintű foglalkoztatási paktum megkötését kezdeményezik. A Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Foglalkoztatási Paktum a munkaerő-piaci szereplők megállapodásban rögzített 
összefogása azzal a céllal, hogy a megyei gazdasági és foglalkoztatási helyzet alapján: 

• megismerjék a megyében megjelenő foglalkoztatási nehézségeket, és a megyében 

jelentkező munkanélküliség okait, 

• hozzájáruljanak foglalkoztatást elősegítő programok megvalósításához,  

• hozzájáruljanak a térségi szereplők gazdasági és humánerőforrás fejlesztési 

elképzeléseinek és céljainak összehangolásához, illetve a problémákra való megoldás 

kereséséhez, valamint 

• a foglalkoztatási célok eredményes megvalósítása érdekében a pénzügyi források 

összehangolásához. 

A Paktum célkitűzései alapvetően kapcsolódnak az országos és megyei foglalkoztatáspolitikai 
célokhoz és a térség gazdaságfejlesztési elképzeléseihez az alábbiak szerint: 

• a paktum segíti a partnerségben résztvevő szervezetek kapacitás-, illetve kompetencia- 

és szolgáltatásfejlesztését a közvetlen célcsoport munkaerő-piaci esélyeinek javítása 

érdekében; 

• a projektben résztvevő közvetlen célcsoport (azon belül is kiemelten a hátrányos helyzetű 

álláskeresők) személyre szabott szolgáltatással, illetve támogatással történő 

elhelyezkedésének segítése; 

• a térségi szereplők közötti információáramlás és véleménycsere ösztönzése, a térségi 

szereplők közötti kezdeményezések összehangolása, partnerségek erősítése, problémák 

felvetése;  

• közreműködés megoldási javaslatok kidolgozásában a szakképzés, felnőttképzés, 

foglalkoztatás területén; 

• a megye területén működő helyi paktumok szakmai támogatása; 

• a vállalkozások munkaerő- és képzési igényeinek felmérésére alapozva megvalósuló 

szakképzett munkaerő-hiány enyhítése a térségben, a várható foglalkoztatási-, 

munkaerőigények előrejelzése; 

• megyei foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési stratégia és projekttervek kidolgozása; 

• a program céljainak, tevékenységeinek, tapasztalatainak minél szélesebb körben történő 

megismertetése;  

• a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Helyi Termék- és Szolgáltatásfejlesztési Marketing 

Program és Akcióterv kidolgozása, a piacra jutás segítése; 

• megyei gazdaságfejlesztési és befektetés-ösztönzést segítő programok és eszközök 

megvalósítása. 
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A Megyei Foglalkoztatási Paktum területi és ágazati illetékessége  

A megyei foglalkoztatási paktum feladata mind Szolnok Megyei Jogú Város foglalkoztatási paktuma 
(TOP-6.8.2-15), mind pedig a helyi foglalkoztatási paktumok (TOP-5.1.2-15) szakmai és területi 
összehangolásának biztosítása, ernyőszervezeti feladatok végzése.  
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 
közös egyeztető fóruma, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum 
4/2016 (II.10.) sz. határozata alapján területi illetékesség szempontjából a megyeszékhely paktuma 
Szolnokra, míg a megyei foglalkoztatási paktum Jász-Nagykun-Szolnok megye többi 77 településére 
terjed ki. 
Előzetes szakmai egyeztetések alapján a megyei foglalkoztatási paktum ágazati illetékessége a 
bevonandó célcsoportok szempontjából elsősorban kiterjed:  

- a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló egészségügyi 

alapinfrastruktúra fejlesztéshez, szociális ellátáshoz, gyermekvédelmi intézmény 

fejlesztéséhez és turizmusfejlesztéshez kapcsolódó pályázatokra,  

- valamint a megye területén megvalósuló kiemelt beruházásokra. 

A Foglalkoztatási Paktum célcsoportjai  

A Jász-Nagykun-Szolnok megyei paktum célcsoportjai, érintettjei két fő kategóriába sorolhatók: 

• A közvetlen célcsoportok a projekt megvalósítása során létrejött eredmények közvetlen 

haszonélvezői, tehát azon személyek, akik a projekt keretében nyújtott szolgáltatások végső 

felhasználóinak, kedvezményezettjeinek tekinthetők: 

- A TOP-5.1.1.-15. felhívás által definiált közvetlen célcsoport: a felhívás 

meghatározza, hogy a tervezett "munkaerő-piaci tevékenységekbe az adott 

térségben munkát vállalni szándékozó, álláskereső hátrányos helyzetű személyek 

és inaktívak (továbbiakban: célcsoporti személyek) vonhatók be. Ilyen célcsoport 

az alacsony iskolai végzettségűek; roma nemzetiségűek; 50 év felettiek; 25 év 

alattiak; közfoglalkoztatottak; GYED-ről, GYES-ről visszatérők; tartós 

munkanélküliséggel veszélyeztetettek; foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 

részesülők; megváltozott munkaképességű személyek. 

• Közvetett célcsoportok: 

- a munkavállalók mellett a projekt keretében megvalósítandó és a paktum által ezt 

követően is biztosítandó tevékenységek a munkáltatók számára is egyértelmű, 

konkrét előnyöket, kedvezményeket eredményeznek;  

- további közvetett célcsoport azon személyek köre is, akik nem a támogatás 

eredményeinek közvetlen használói, de összetett mechanizmusokon keresztül a 

támogatási kérelem eredményei és hatásai helyzetüket befolyásolják. 

- a támogatási kérelemben érintettek köre azon csoportok is, amelyek a támogatási 

kérelem eredményeit nem használják, azonban a támogatási kérelem 

kidolgozásában, tervezésében és működtetésében (az eredmények 

fenntartásában) kulcsfontosságú szerepet játszanak. 

 

 


