
   

 
[Válasszon dátumot]  [1. kiadás, 1. kötet] 

EGYÜTTMŰKÖDÉS A MUNKAHELYEK MEGTARTÁSA ÉS AZ ÚJ 
MUNKAHELYEK MEGTEREMTÉSE ÉRDEKÉBEN 

 

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) 2018. október 25-
én Tiszakécskén ünnepélyes 
keretek között aláírták az 
Együttműködési 
Megállapodást. Az 
Együttműködési 
Megállapodás aláírásával 
létrejött és megkezdte 
működését a Foglalkoztatási 
Paktum, amely a „Helyi 
Foglalkoztatási 
Együttműködés a Tiszakécskei 
és a Kecskeméti Járásban” 
című, TOP-5.1.2-16-BK1-2017-

00003 azonosító számú projekt 
keretén belül célul tűzte ki, 
hogy a térség munkaerő 
keresletét és kínálatát 
összehangolja, és a térségi 
gazdasági szereplők 
összefogásával összehangolt 
lépéseket tegyenek ennek 
megvalósítása érdekében. 
A projekt a Széchenyi 2020 
program keretében valósul 
meg, 331 830 000 forintnyi 
vissza nem térítendő 
támogatás felhasználásával. 
Ez a támogatás a program 
keretein belül lehetővé teszi 
olyan képzési, felnőttképzési 
szolgáltatások nyújtását, 
amelyek nem csak a 
munkavállalók felkészültségét 
segítik elő, de a vállalkozások 
sikerét is szolgálják. Az 
együttműködés célja, hogy a 
régió gazdasági 
szervezeteinek megfelelő 

képzettségű és mennyiségű 
munkaerőt biztosítsanak 
annak érdekében, hogy a 
helyi vállalkozások 
hatékonysága, 
termelékenysége javuljon. 
Mindehhez a paktum 
megfelelő érdemi 
párbeszédet és összehangolt 
együttműködést kíván 
biztosítani. A programnak 
köszönhetően a projekt 
megvalósítási időszak végéig, 
azaz 2021. június 30-ig 104 fő 
részére irányozták elő a 
munkahelyteremtést. A 
paktum tevékenységének 
közvetlen célcsoportját 
többek közt a 25 év alatti 
fiatalok, az 50 év felettiek, a 
GYES-ről, GYED-ről visszatérők, 
ill. a tartós munkanélküliséggel 
veszélyeztetettek képezik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

TISZAKÉCSKEI ÉS KECSKEMÉTI JÁRÁSI PAKTUMSZERVEZET 2018. IV. NEGYEDÉV 

HÍRLEVÉL 

„HELYI FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS MEGVALÓSÍTÁSA A 
TISZAKÉCSKEI ÉS A KECSKEMÉTI JÁRÁSBAN” 

TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00003 
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Tiszakécskei és Kecskeméti Járási Paktumszervezet 

 

FOGLALKOZTATÁSI PAKTUMOKRÓL RÖVIDEN… 
 

Az elő paktumok 
Olaszországban és 
Írországban jelentek meg 
a 90-es évek elején, majd 
a későbbiekben 
Ausztriában. A 
kezdeményezés célja az 
volt, hogy a 
munkaerőpiac szereplői a 
foglalkoztatás növelése 
és a helyi gazdaság 
fejlesztése érdekében 
összefogjanak és közös 
munkával segítsék azt. A 
paktum nem egy egyszeri 
megmozdulást jelentett, 
sokkal inkább folyamatos 
együttműködést. 
A magyar kistérségi 
paktum modellek 
alapjaként az ausztriai 
minta szolgált. 2002 
májusában jött létre a 
Kemenesaljai 
Foglalkoztatási Paktum, 
amelyet a 2004-2007-es 
pályázati ciklus során 34 új 
paktum megalakulása 
követett a „Helyi 
foglalkoztatási 
kezdeményezések 
támogatása” program 
keretein belül. 2010-2011 

során 17 db újabb 
paktum jött létre a 
TAMOP „Helyi és határon 
átnyúló foglalkoztatási 
megállapodások” 
keretében. Ezen 
programok 
eredményeképpen 2015-
től a TOP programok 
keretében alakultak meg 
a Foglalkoztatás-növelést 
célzó megyei és helyi 
foglalkoztatási 
együttműködések (azaz 
Paktumok). 
 
A jelenlegi Paktumok egy 
programban próbálják a 
korábbi projektek minden 
elemét ötvözni a 
megszerzett tapasztalatok 
alapján. Egy-egy 
Paktumszervezetben 
képviseltetik magukat az 
önkormányzatok, a 
Kormányhivatal, a 
Kamara, a képző 
intézmények és 
munkaadók, valamint 
egyéb szervezetek, 
melyek meghatározó 
szerepet töltenek be a 
munkaerőpiacon. 

Jelenleg Magyarországon 
három típusú paktum 
működik: 
- megyei szintű paktum 
- megyei jogú városi 

paktum 
- helyi paktum 

 
A paktumszervezet 
feladata igen összetett. 
Elsődleges célja, hogy 
lehetőséget teremtsen a 
különböző 
érdekcsoportok közötti 
közvetlen párbeszédre, 
valamint megismerje a 
keresleti és kínálati oldalt, 
felmérje a munkaerőpiac 
igényeit, majd a 
munkaerőpiaci stratégiát, 
akciótervet összhangba 
hozza azokkal. A 
paktumok szervezeti 
működését, az Irányító 
Csoport, mint döntéshozó 
testület felügyeli, a 
Paktum iroda a 
paktumszervezet 
működésével kapcsolatos 
operatív feladatokat látja 
el. 

 

Alakuló ülést tartott az Irányító Csoport 
 

2018. október 29-én Kecskeméten 
tartotta meg alakuló ülését az Irányító 
Csoport, melynek elnökéül a 

paktumszervezet 
konzorciumvezetőjének, Tiszakécske 
Város Önkormányzatának 
polgármesterét választották meg. 

 
Az Irányító Csoport, mint a 

Paktumszervezet egyik operatív 
szervezete felelős a foglalkoztatási 
paktum éves munkaprogramjáért, 
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Tiszakécskei és Kecskeméti Járási Paktumszervezet 

 

Felelős szerkesztő: Bollók Anita 

Paktum Iroda vezető 

Paktum Iroda: 6060 Tiszakécske, Kőrösi utca 2. 

e-mail: a.bollok@tiszakecske.hu tel.: 06-76-542-030 

valamint koordinálja a munkaprogram megvalósulását az érintett szervezetek között. A 
szervezet felel továbbá a Foglalkoztatási Fórum tájékoztatásáért, a Fórum ajánlásainak 
feldolgozásáért és beszámol az egyes programok tejesítéséről. A szervezetnek kiemelt 
feladata, hogy segítse a térségi, megyei partnerségi kapcsolatok fejlődését. Az Irányító 
Csoport a projekt teljes időtartama alatt folyamatosan nyomon követi a szakmai 
előírásoknak való megfelelést, a partnerségi, a szolgáltatási és a működési követelmények 
teljesítését. Megszabja a konzorciumi tagok számára rendelt feladatok szakmai irányát, 
jóváhagyja és figyelemmel kíséri a hatályos Munkatervnek, Stratégiának, Akciótervnek és 
Munkaprogramnak való megfelelést, valamint ellenőrzi a költségvetést. Beszámolóval 
tartozik a Foglalkoztatási Fórum tagjai felé, valamint segíti a térségi és megyei partnerségi 
kapcsolatokat. 

 
A Tiszakécskei és a Kecskeméti Járási Paktumszervezet Irányító Csoportjának tagjai: 
 

Név Képviselt szervezet 

Tóth János Tiszakécske Város Önkormányzata 

Kollár Péter Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Kovács Anita Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 

Rausch Sándor Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 

Nyerges Tibor Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és 

Iparkamara 
 

 


