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Ünnepélyes és sajtónyilvános keretek között zárt sikeres projektidőszakot a Tiszakécskei és 
Kecskeméti Járási Paktumszervezet 2021. december 15-én, ahol a résztvevők ismertették az elmúlt 
három év munkáit és eredményeit. A résztvevőket Tóth János, Tiszakécske polgármestere, dr. Mák 
Kornél, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés alelnöke és Sipos Zsolt, a Bács-Kiskun Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara titkára köszöntötte. Ezt követően szakmai előadásokra és foglalkoztatási 
fórumbeszélgetésre került sor, ahol a partnerek beszéltek tapasztalataikról. 
 
A „Helyi Foglalkoztatási Együttműködés a Tiszakécskei és a Kecskeméti Járásban” című, TOP-5.1.2-
16-BK1-2017-00003 azonosító számú projekt keretén belül a Paktumszervezetet Tiszakécske Város 
Önkormányzata, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, valamint a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Egyesület, mint konzorciumi tagok, valamint 29 partnerségi tag (az érintett régió önkormányzatai, 
gazdasági szereplői, valamint képzési központjai) alkotta. A projekt a Széchenyi 2020 program 
keretében valósult meg, 331 830 000 forintnyi vissza nem térítendő támogatásból felhasználásával. 
Az együttműködés célul tűzte ki, hogy a régió gazdasági szervezeteinek megfelelő képzettségű 
munkaerőt biztosítsanak annak érdekében, hogy a helyi vállalkozások hatékonysága, 
termelékenysége javuljon. A megfelelő munkaerő, a hátrányos helyzetű munkavállalók bevonásához, 
a munkanélküliség csökkentéséhez olyan helyi partnerségi hálózatra és összehangolt tevékenységre 
volt szükség, mely során kormányzati, önkormányzati, gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési 
szereplők összefognak, érdekeiket és lehetőségeiket a közös cél érdekében összehangolják. 
Mindehhez a paktumszervezet érdemi párbeszédet és összehangolt együttműködést biztosított a 
munkaerőpiaci szereplők között. A paktum tevékenységének közvetlen célcsoportját elsődlegesen a 
25 év alatti fiatalok, az 50 év felettiek, a GYES-ről, GYED-ről visszatérők, illetve a tartós 
munkanélküliséggel veszélyeztettek képezték. 
 
Az együttműködési megállapodás 2018. október 25-én történt aláírásával létrejött az Irányító Csoport, 
melynek elnöke Tóth János, Tiszakécske Város polgármestere lett. Az alakuló üléseket követően 
megkezdődhetett a projekt tevékenységek megvalósítása, amelynek során a projekt befejezéséig 253 
álláskereső került bevonásra munkaerő-piaci programokba. A program 2021. december 20-ig legalább 
104 álláskereső részére tűzte ki célul a munkába állás lehetőségének megteremtését, amelyet 
túlteljesítve a projekt befejezéséig 181 fő lett a foglalkoztatási paktum keretében álláshoz jutók száma. 
További kiemelkedő eredményt jelent az álláshoz jutók közül a támogatás után hat hónappal állással 
rendelkezők száma, amely szemben a tervezett 26 fővel, végül annak többszöröse, 130 fő lett. 

2021. december 15-én sor került az Európai Unió által támogatott „Helyi Foglalkoztatási 
Együttműködés Megvalósítása a Tiszakécskei és a Kecskeméti Járásban” című projekt keretében 
az Ünnepélyes Projektzáró Rendezvény megtartására, így lezárult a projekt szintű együttműködés a 
konzorciumi partnerek és az aláíró tagok között. A megvalósítás során a régióban elsősorban a 
munkaerő kereslet és kínálat összehangolását segítették elő. A projekt sikeresen zárult, a 2018-
2021 időszakra kitűzött célok sikeresen teljesültek. 
 



 

Annak érdekében, hogy a támogatásokat a pandémiás 
időszakban megváltozott munkaerőpiaci kihívásokra 
érdemben reagálni tudjon, valamint a megvalósítás során 
realizált megtakarításokat átcsoportosítva további 
létszámbevonást tudjon elérni, az Irányító Csoport 
elfogadta a konzorciumi tagok projekt-hosszabbítási 
javaslatát, így a projekt zárása fél évvel később, 2021. 
december 20-án. 
 
A projektidőszak zárásával a Paktumszervezet megkapta a pozitív minősítését az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium Munkaerőpiaci Fejlesztési Főosztályától, amelyhez a Foglalkoztatás 
Támogatási és Szolgáltatási Osztály elismerése is társult. 
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