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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 hat hónapos projektfejlesztési szakasz folyamán megalakultak a projekt szervezeti 
egységei, elkészültek a program megvalósítását megalapozó dokumentumok. 
A projektfejlesztési szakasz lezárásakor megtörtént a költségvetés, valamint az 
ütemezés pontosítása, ennek alapján - az Irányító Hatóság jóváhagyását követően – 
2017. június 13-án hatályba lépett a Támogatási Szerződés 1. sz. módosítása. 
 
A projektmegvalósítási időszak elsődleges feladata volt a képzések megindítása, a 
célcsoport feltárása, toborzása, a munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtása, majd a 
foglalkoztatási támogatások nyújtásának megkezdése. 
A program keretében kiemelt fontosságú a kereslet-vezérelt szemlélet 
érvényesülése, ennek alátámasztására a munkáltatók kétféle dokumentumot 
tölthetnek ki attól függően, hogy képzési vagy foglalkoztatási igényük van. 
 
Eddig 6 mérföldkő teljesült a programból, az ezekre vonatkozó beszámolók 
elfogadásra kerültek, a kifizetési kérelmek közül a legutolsó jelenleg elbírálási 
szakaszban van. A Közreműködő Szervezet két alkalommal folytatott le helyszíni 
ellenőrzést a projekt vonatkozásában; az ezek során előírt intézkedési terv mindkét 
alkalommal elfogadásra került. 
 
A konzorciumi partnerek 2016-ban két, 2017-ben négy, 2018-ban eddig egy 
alkalommal tartottak ülést, melyek során megtárgyalásra került a projekt aktuális 
állása, a partnerek beszámoltak egymásnak az addig elért eredményekről, illetve 
egyeztették a soron következő feladatokat. 
 
Az Irányító Csoport – 2016. évi megalakulását követően – három ülést tartott 2017-
ben. Az üléseken kerültek elfogadásra az alábbi, a projekt keretében elkészült 
stratégiai, és működést szabályozó háttérdokumentumok: 

- Szervezeti és Működési Szabályzat 
- Ügyrend 
- Paktumszervezeti tagok kiválasztását bemutató módszertan 
- Monitoring eljárásrend 
- Működésre garanciákat adó eljárásrend, belső folyamatok és szabályzatok 
- Foglalkoztatási stratégia 
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- Foglalkoztatási Paktum Akcióterv 
- Foglalkoztatási Munkaprogram 
- 2017. évi értékelési jelentés 
- A humánerőforrás térképek, valamint a munkáltatói igények alapján történt 

munkaerőpiaci és képzés-szükségletű célcsoport elemzés 2017. évi 
felülvizsgálata 

 
2017. folyamán a megyei és helyi foglalkoztatási paktumok képviselői jelezték a 
Nemzetgazdasági Minisztérium felé azt az országos szinten jelentkező problémát, 
miszerint a foglalkoztatási paktumok keretében vállalt eredmények nehezen 
teljesíthetőek, az egymással átfedésben lévő célcsoportok miatt veszélyben van a 
projektek időközi, és teljes körű megvalósíthatósága is.   
A jelzések alapján az NGM felajánlotta a forrásátcsoportosítás lehetőségét a még fel 
nem használt, valamint a támogatási szerződéssel már lekötött foglalkoztatási 
paktum források vonatkozásában is. Ennek keretében a területi szereplők előzetesen 
jelezhették szándékukat a szerződött projekttartalom módosítására és a támogatási 
összeg részbeni csökkentésére, a módosítási kérelem formális benyújtása azonban 
csak a források átcsoportosításának Európai Bizottság általi elfogadását követően 
(2018. késő nyarán) vált volna lehetségessé a tervezett ütemezés alapján. 
A projekt megvalósításában együttműködő konzorciumi partnerek több alkalommal 
tárgyaltak a forrásátcsoportosítási lehetőséggel kapcsolatosan. A Tolna Megyei 
Kormányhivatal, mint a célcsoporti bevonásokat, képzési és foglalkoztatási 
támogatásokat koordináló konzorciumi tag, kidolgozott egy negyedéves bontású 
ütemezést a vállalt indikátorok elérése vonatkozásában, ami az Irányító Csoport 
2017. november 28-i ülésén elfogadásra került, egyúttal az a döntés született, hogy a 
Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum projektben vállalt indikátorokat a megítélt 
támogatásból kívánják megvalósítani, forráscsökkentési javaslatot nem terjesztenek 
elő. 
 
A döntés megszületését követően látványos előrelépés történt a bevonások, valamint 
a foglalkoztatási támogatások nyújtása tekintetében. 
 
A projekt keretében a „munkaerőpiaci programokban résztvevők száma” elnevezésű 
eredményességi keretindikátor vonatkozásában a program zárásáig 1 051 fő, 2018. 
október 31-ig 210 fő bevonását vállalták a konzorciumi tagok. 
2018. április 30-ig 191 hátrányos helyzetű álláskereső vagy inaktív személy vált a 
program résztvevőjévé, vagyis a 2018.10.31-re vonatkozó vállalás már 91%-ban 
teljesült. 
 
A programban az alábbi indikátor értékek elérését vállalta még a konzorcium: 

- Álláshoz jutók száma 2018.10.31-ig 92 fő, a program végéig 459 fő (minimum 
hat hónapos foglalkoztatás fogadható el teljesítésként). 

- Álláshoz jutók közül a támogatás után hat hónappal állással rendelkezők 
száma 2018.10.31-ig 60 fő, a program végéig 299 fő. 
 

Április végéig 137 fő bérjellegű támogatása kezdődött meg, ez alapján jó esély van a 
2018.10.31-ig vállalt célkitűzés elérésére az „álláshoz jutók száma” indikátor 
tekintetében. 
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A „támogatás után hat hónappal állással rendelkezők” száma esetében nagy 
valószínűséggel sikerül elérni a projekt végére vállalt célértéket, a 2018.10.31-re 
tervezett érték viszont már biztosan nem tud teljesülni. Erre vonatkozóan a 
Konzorciumvezető módosítási kérelmet nyújtott be a Közreműködő Szervezethez, 
melyben kérte az októberi részteljesítés értékét 60-ról 3-ra módosítani. A kérelem 
elbírálása folyamatban van, a Közreműködő Szervezet támogató javaslattal 
továbbította azt az Irányító Hatósághoz. 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat a következő feladatok teljesítését tervezi még 
megvalósítani a program keretében: befektetési célú honlap kialakítása, helyi 
termékfejlesztési kataszter összeállítása, marketing kiadvány készítése, 10 db 
szakmai rendezvény lebonyolítása.  
 
 
Határozati javaslat: 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
…/2018. (V. 29.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei 
Foglalkoztatási Paktum projekt végrehajtásáról 

 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna 
Megyei Foglalkoztatási Paktum projekt végrehajtásáról 
szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
 
 

Szekszárd, 2018. május 22. 
 
 
         Fehérvári Tamás 
       a Közgyűlés elnöke 
 


