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                        Egyszerű többség 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2017. június 30-i ülése 7. számú 
napirendi pontja 

 

Tájékoztató a Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum projekt végrehajtásáról 
Előterjesztő és előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
 
Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság 
és a Pénzügyi és Monitoring Bizottság. 

Tisztelt Közgyűlés! 
 
A TOP-5.1.1-15-TL1-2016-00001 azonosítószámú, Tolna Megyei Foglalkoztatási 
Paktum projekt támogatási szerződése 2016. augusztus 3-án lépett hatályba.  
A projekt egy hat hónapos projektfejlesztési szakasszal indult, melynek során az 
elsődleges feladatot a szervezeti keretek meghatározása, valamint a működést 
szabályozó stratégiai dokumentumok elkészítése jelentette. 
2016. november 21-én megalakult a Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum Irányító 
Csoportja, melynek vezetője a Tolna Megyei Önkormányzat, további tagjai a Tolna 
Megyei Önkormányzati Hivatal, a Tolna Megyei Kormányhivatal, a Tolnáért - Tolna 
Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft., a Kék Madár Alapítvány, valamint 
a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. 
2017. január 31-én a Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktumban közreműködő 28 
partner részéről aláírásra került az Együttműködési Megállapodás, melyben 
rögzítésre kerültek a projekt célkitűzései, szervezeti egységei (Foglalkoztatási 
Fórum, Irányító Csoport, Paktumiroda), továbbá azok feladatköre. A Fórum nyitott 
együttműködési szervezetként funkcionál, melyhez egy aláírt szándéknyilatkozat 
benyújtásával bármikor lehet csatlakozni. A Megállapodás határozatlan időre szól, a 
szerződő felek a megállapodás tartalmának évenkénti felülvizsgálatában állapodtak 
meg. 
Elkészültek, és az Irányító Csoport, illetve a Közreműködő Szervezet által 
elfogadásra kerültek az alábbi dokumentumok: 
 Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum Szervezeti és Működési Szabályzata 
 Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum Ügyrendje 
 Tagok kiválasztását bemutató transzparenciát és esélyegyenlőséget biztosító 

Módszertan 
 Foglalkoztatási Stratégia innovációját megalapozó kutatás 
 Vállalati háttér felmérése és elemzése 
 A célcsoport munkaerőpiaci és képzés-szükségletű elemzése a munkáltatói 

igények alapján 
 Humánerőforrás térképek 
 Tolna Megyei Foglalkoztatási Stratégia 2017-2021 
 Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum Akcióterve 
 Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum Foglalkoztatási Munkaprogram 
 A Megyei Paktum működésére garanciákat adó eljárásrend, belső folyamatok 

és szabályzatok 
 Monitoring eljárásrend (Ernyőszervezeti feladatok ellátása) 
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 A szociális gazdaság fejlesztésének támogatása - Helyi termékfejlesztési 
tanulmány 

 Kulcs projekttervek 
 Befektetés ösztönzés – A szociális gazdaság fejlesztésére irányuló stratégia 

és akcióterv 
A megyei paktum és a támogatásban részesült helyi paktumok között megtörtént a 
kapcsolatfelvétel, a felek közötti együttműködést szabályozó dokumentum tervezete 
elkészült.  
A kötelező tájékoztatás és nyilvánosságbiztosítási feladatok ellátása keretében 
elkészült, és a Közreműködő Szervezet által elfogadásra került a projekt 
Kommunikációs terve, valamint beszerzésre és - az egyes megvalósítási 
helyszíneken - kihelyezésre kerültek a tájékoztató táblák. A Tolna Megyei 
Önkormányzat honlapján elkészült a projektre vonatkozó legfontosabb információkat 
tartalmazó aloldal. 
A projektfejlesztési szakasz lezárásakor megtörtént a költségvetés, valamint az 
ütemezés pontosítása. A módosításokat az Irányító Hatóság jóváhagyta, ennek 
alapján elkészült a Támogatási Szerződés 1. sz. módosítása, mely 2017. június 13-
án lépett hatályba. 
 
A projektmegvalósítási időszak első feladatait a képzések megindítása, valamint a 
célcsoport feltárása, toborzása, a munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtása jelentik.  
Elfogadott képzési jegyzékkel 2017. május 8. óta rendelkezik a Kormányhivatal, 
ennek birtokában kezdődhetett meg az ügyfelek bevonása a programba. A 
munkáltatói igények felmérésében, az alátámasztás biztosításában a Tolna Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara aktívan közreműködött. 
A következő mérföldkő keretében kezdődik meg a munkaerőpiacon történő 
elhelyezkedés segítése, foglalkoztatási támogatások nyújtása. 
 
A következő időszakban a Tolna Megyei Önkormányzat számára az alábbi 
tevékenységek ellátása jelenti a legfontosabb feladatot a projekt vonatkozásában: 
 Befektetési célú honlap kialakítása 

A honlap kialakításával lehetőség nyílik a Tolna megyei befektetési 
lehetőségek széleskörű megismertetésére, tájékoztatás nyújtására, a paktum 
előrehaladásának bemutatására, a partnerség erősítésére és a projektekben 
résztvevők közötti kommunikáció megkönnyítésére. 

 Helyi termékfejlesztési kataszter összeállítása 
A helyi gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztés új mechanizmusának 
kialakítását támogató tevékenység, melynek keretében első körben kataszteri 
kimutatás készül a meglévő helyi termékekről. Ezt követően lehetséges a 
további helyi termékek kifejlesztésére, illetve a termelői együttműködések 
generálására irányuló tevékenység megkezdése. 

 Marketing kiadvány elkészíttetése 
A paktum tevékenységét, a paktumszervezet tagjait, a projekt keretében kínált 
képzési lehetőségeket és munkerőpiaci szolgáltatásokat, valamint a projekt 
eredményeit bemutató színes kiadványok készülnek el. 

 Szakmai rendezvények lebonyolítása 
Az elfogadott Munkaprogram alapján összesen 10 db szakmai rendezvény 
kerül lebonyolításra a teljes projektidőszak folyamán, elsősorban a helyi 
gazdasági együttműködésekre, a szociális gazdaság piaci jelenlétének 
erősítésére, illetve a befektetés-ösztönzésre fókuszálva. 
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Tisztelt Közgyűlés! 

     Határozati javaslat: 

A Tolna Megyei Közgyűlés a …/2017. (VI. 30.) 
közgyűlési határozata a Tolna Megyei 
Foglalkoztatási Paktum projekt végrehajtásának 
állásáról 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
elfogadja a Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum 
projekt végrehajtásáról szóló tájékoztatót. 

Felelős:  Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
Határidő:      azonnal 
 

 

Szekszárd, 2017. június 15. 

 

         Fehérvári Tamás 
       a Közgyűlés elnöke 


