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Tisztelt Közgyűlés! 
 
A Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum projekt keretében az 1.255 milliárd Ft 
forrásból 1051 fő hátrányos helyzetű álláskereső és inaktív személy munkaerő-piaci 
(re)integrációját tervezi megvalósítani a Tolna Megyei Önkormányzat a Tolna Megyei 
Kormányhivatallal, a Kék-Madár Alapítvánnyal, a Tolnáért NKKft-vel, valamint a 
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatallal konzorciumban. 
2020.03.31-ig – a legutóbbi indikátormérési időpontig - 821 fő került bevonásra a 
projektbe, közülük 17 fő részesült képzési támogatásban, 559 fő bérköltség 
támogatásban, 53 fő bértámogatásban, 2 fő vállalkozóvá válási támogatásban, és 
190 személy esetében került sor kizárólag szolgáltatás-nyújtásra. 
A kormányzati iránymutatás és a projekt költségvetése adta lehetőségek alapján a 
jövőben nagyobb hangsúlyt kell, hogy kapjon a támogatás nélküli, csak szolgáltatás 
segítségével történő elhelyezkedések aránya. 
A vállalt indikátorok teljesülése a tervezett ütemben alakul, az eredményességi 
keretindikátor (bevont személyek száma) már az utolsó mérés időpontjában elérte a 
78%-ot. A másik két indikátor (legalább hat hónapig foglalkoztatottak száma ill. 
foglalkoztatásban lévők száma a projektből történő kilépést követő 180. napon) 
95,6% ill. 28,1%-ot ért el a mérési időpontban. 
A projekt eredeti befejezési időpontja 2021.07.31. lett volna, azonban ez a 
veszélyhelyzet kapcsán hozott kormányzati intézkedések keretében 2021.10.28-ra 
módosult, vagyis a projekt időtartama 3 hónappal meghosszabbításra került, ezzel 
még biztosabbnak látszik a vállalt indikátor értékek teljesülése. 
 
2019-ben három alkalommal tartottak ülést a konzorciumi tagok, két alkalommal az 
Irányító Csoport tagjai, ezek mellett folyamatos szakmai konzultáció zajlott a 
partnerek között. Sor került nyolc vállalkozói fórum, valamint három pályaorientációs 
rendezvény lebonyolítására, emellett a konzorciumi tagok több alkalommal részt 
vettek vendégként, illetve előadóként partner szervezetek, paktum projekt 
megvalósítók rendezvényein. 
 
A 2020-ban tervezett konzorciumi ülés az időközben kihirdetett veszélyhelyzet miatt 
elmaradt, a legfontosabb témák tekintetében azóta e-mailen és telefonon történnek 
meg az egyeztetések. 
 
A Paktum és Projektirányító Csoport 2019.03.28-i döntése alapján - a Közreműködő 
Szervezet jóváhagyását követően - a rendezvényszervezési feladatok a Tolna 
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Megyei Önkormányzattól átkerültek a Tolnáért NKKft tevékenységi körébe. A 
Tolnáért NKKft megkezdte a 10 db szakmai rendezvény megvalósítását: 2019. őszén 
3 db pályaorientációs rendezvény lebonyolítása történt meg. 
 
A Közreműködő Szervezet elfogadta az eddigi 11 mérföldkő során végzett 
tevékenységekről szóló szakmai beszámolókat, jelenleg a projekt 12. 
mérföldkövének végrehajtása van folyamatban. 
 
A benyújtott elszámolások alapján a KSZ mindeddig 711 138 836,- Ft támogatás 
felhasználást hagyta jóvá, ami a teljes támogatási összeg 56%-a. 2020. II. 
negyedévben a partnerek további 270 millió Ft elszámolás benyújtását tervezik. 
 
 
 
Határozati javaslat: 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
…/2020. (VI. 26.) közgyűlési határozata a Tolna 
Megyei Foglalkoztatási Paktum projekt 
végrehajtásáról 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna 
Megyei Foglalkoztatási Paktum projekt 
végrehajtásáról szóló tájékoztatót megismerte, az 
abban foglaltakat tudomásul veszi. 
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