
   

 

ISMÉT ÜLÉSEZETT AZ IRÁNYÍTÓ CSOPORT 
 

2020. július 2-án ismét 
összeült a Tiszakécskei és 
Kecskeméti Járási 
Paktumszervezet Irányító 
Csoportja, melyen a 
konzorciumi tagok a 
napirendi pontoknak 
megfelelően a 2020-as 
évre vonatkozó 
döntésekről tárgyaltak. 
Bollók Anita Paktum iroda 
vezető beszámolt a 2020. 
év első félévi 
tevékenységéről, 
melyben a projekt 
mérföldköveihez 
kapcsolódó szakmai 
beszámolók és közbenső 
indikátor monitoring 
mutatók, közbenső 
monitoring jelentések 
tartalmát ismertette. A 
2020-as évet érintő 
munka- és 
rendezvényterv külön 
napirendi pontként került 
megbeszélésre. 
A Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat 
Egyesület részéről Rigóné 
Kiss Éva, elnöki tanácsadó 
számolt be az első 
félévről. Az egyesület 
szempontjából a 2020. év 
elején olyan személyi 
változás történt, amely 
pozitív tapasztalatokat 
hozott nem csak az 
egyesület, de a 
paktumszervezet 
életében is. Végh Júlia 
mentor 
közreműködésével a 

tiszakécskei állandó 
ügyfélszolgálatot és 
mentori jelenlétet 
biztosított a 
Szeretetszolgálat. A 
járványügyi helyzet 
ellenére is folyamatos 
szolgáltatás és 
gondozási 
tevékenység folyt, 
mindez a járványügyi 
korlátozások betartásával 
lehetőség szerint 
telefonos megkeresés és 
rendelkezésre állás 
mellett. A kihelyezett 
ügyfélszolgálati 
tevékenységek ismét 
megkezdődtek a 
korlátozások megszűnését 
követen. Rigóné Kiss Éva 
elmondta, hogy a 
rögzített ügyfelei számát 
tekintve, közel 
egyharmada az 
ügyfeleknek alacsony 
iskolai végzettségű. A 
paktumszervezetben 
végzett szolgáltatói 
feladatok tapasztalata, a 
statisztikai adatok 
figyelembe vételével 
elmondható, hogy a 
paktumszervezet számára 
megoldandó feladatot 
jelent hosszútávon a 
regisztrált ügyfelek között 
a gyermek(ek)et egyedül 
nevelő nők, a roma 
nemzetiségű, valamint a 
megváltozott 
munkaképességű 
álláskeresők és inaktívak 

felzárkóztatása, 
mentorálása, 
munkaerőpiacra történő 
visszavezetése és e célok 
milyen formában tudnak 
megvalósulni. Ahogy azt 
a számadatok is mutatják, 
az ügyfelek között nagy 
számmal vannak 
halmozottan hátrányos 
helyzetű személyek. 2020. 
első féléve során a 
szolgáltatásba bevont 
ügyfelek több, mint 80%-a 
egyéb támogatást is 
igényelt, ami 
szolgáltatást, egyéb 
segítségnyújtást jelent. 
A Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 
Foglalkoztatási, 
Munkaügyi és 
Munkavédelmi 
Főosztályának első 
féléves beszámolóját 
Krizsán Tamás, a TOP-5.1.2 
program megyei felelőse 
ismertette. Krizsán Tamás 
elmondta, hogy 2020. 
március hónap óta több, 
mint 9000 fő került 
bevonásra a regiszterbe, 
így közel 7000 fővel 
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emlekedett a 
regiszterben jelenleg is 
található álláskeresők 
száma. A korábban 
fennálló veszélyhelyzet 
ellenére a foglalkoztatási 
osztályok közvetítési 
feladata nem állt le. A 
koronavírus járványügyi 
helyzet következtében 
hozott munkahelyvédelmi 
intézkedések kapcsán 
bevezetésre került 2020. 
május 1-től az az 
ügyintézési szabályozás, 
miszerint minden 
benyújtott kérelem 8 
munkanapon belül 
elbírálásra kell, hogy 
kerüljön. Ez azt jelenti, 
hogy a gyorsított 
eljárásrendet figyelembe 
véve látják el feladataikat 
a foglalkoztatási osztály 
munkatársai. A Bács-
Kiskun Megyei 
Kormányhivatal, mint 
konzorciumi tag 
tapasztalatai a projekt 
megvalósulása alatt 
szükségszerűvé tették a 
célszámok teljesítésével 
párhuzamosan a 
támogatások 
egyszerűsítését. Ez azt 

jelenti, hogy a munkaerő-
piaci helyzet igényeit 
figyelembe véve képzési 
támogatás a 
továbbiakban már nem 
fog megvalósulni, a bér- 
és bérköltség 
támogatások azonban a 
költségvetés 
módosításának 
köszönhetően még 
folyamatosan elérhető. 
Kollár Péter 
főosztályvezető 
elmondta, hogy felhívta a 
jelen lévők figyelmét arra 
és hangsúlyozta, hogy a 
célszámok teljesítése nem 
azt jelenti, hogy a 
foglalkoztatási osztályok 
teljesítették a feladatukat, 
hiszen a bevonással veszi 
kezdetét maga a 
támogatási folyamat. A 
feladat teljesítése akkor 
mondható teljesítettnek, 
amikor a támogatási 
folyamat lezárul. Ekkor 
válik valóssá az a 
statisztikai adat, amely 
valóban indikátorként 
jelenik meg a 
programban. 
Mindemellett a 
foglalkoztatási paktumok 
keretében álláshoz jutók 
közül a támogatás után 6 
hónappal állással 
rendelkezők számát 
tekintve a 2020. június 30-
ai célérték túl van 
teljesítve, ami azt jelenti, 
hogy a paktumszervezet 
munkája valóban 
mérhető. A korábban 

említett költség 
átcsoportosításnak 
köszönhetően további 
támogatás nyújtására lesz 
lehetőség. 
A beszámolókat követen 
az Irányító Csoport 
következő napirendi 
pontjaként egyeztette a 
2020. évre vonatkozó 
munka- és 
rendezvényterv 
felülvizsgálatát és 
aktualizálását. A jelen 
lévő tagok a korábbi 
veszélyhelyzet és a 
járványügyi helyzet 
vélhetően hosszú távon 
történő jelenléte miatt 
arra a megegyezésre 
jutottak, hogy a fenti 
dokumnetumok 
módosítása egyelőre 
nem releváns. Az év 
második felében 
tervezhető és 
megvalósítható 
rendezvények és 
események pontosítására 
a későbbiekben kerül 
majd sor. Jelen 
helyzetben a 
paktumszervezet feladata 
az, hogy a munkahelyek 
védelme érdekében 
minden tőle telhető 
módon segítse a 
munaerő-piaci 
szereplőket. A Bács-Kiskun 
Megyei Kormányhivatal a 
munkahelyvédelmi 
támogatásokat egészen 
2020. augusztus 31-ig 
fogadja be. 
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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 

MÁLTAI JELENLÉT A KORLÁTOZÁSOK ELLENÉRE – PAKTUM 

IRODAI TÁJÉKOZTATÁSSAL KIEGÉSZÜLVE 

 

2020. július 15-én a 
Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat 
Egyesület tiszakécskei 
kihelyezett irodájában 
dolgozó mentor, Végh 
Júlia Ingyenes Ruhabörze 
akciót szervezett 
Tiszaalpár településen. Az 
akcióhoz csatlakozott 
Bollók Anita, a Paktum 
iroda vezetője is. A 
magyar Máltai 
Szeretetszolgálat 
akciójához csatlakozva 
lehetőség nyílt arra, hogy 
a település lakóinak azon 
rétegével is kapcsolatba 
tudjunk kerülni, akik a 
paktum projekt 
elsődleges célcsoportját 

képezik. A ruhabörzén 
megjelentek a 
munkavállalásuk 
akadályairól, a nehezített 
körülményeikről közvetlen 
és hiteles információkkal 
szolgáltak. A projekt során 
ezen információk 
segítségül szolgálhatnak a 
célcsoport számára 
tervezett tájékoztatók és 
rendezvények témáját 
illetően. 
Az ingyenes ruhabörze és 
tájékoztatás olyan 
sikeresnek bizonyult, hogy 
Végh Júlia mentor 2020. 
augusztus 19-én Tiszaug 
településen is 
megszervezett egy 
hasonló rendezvényt. A 
rendezvényen 
megjelentek jórészt 
munkanélküli, hátrányos 
helyzetű emberek voltak, 
akik vagy már regisztrált 
álláskeresőként vagy a 
regisztráció folyamata 
előtt állóként kértek 
tájékoztatást a Paktum 
iroda vezetőjétől. Mindkét 
településen az volt a 
tapasztalat, ami a 
korábbi 
településvezetőkkel 

történt egyeztetéseken is 
elhangzott, hogy az 
alapkompetenciák 
hiányában nincs 
lehetőségük a 
munkavállalásra. A 
résztvevők elmondása 
szerint mindkét 
településen gondot okoz 
az, hogy egy-egy 
felzárkóztató képzésért 
olyan távolságokra 
kellene elutazniuk, amit 
nem áll módukban 
vállalni.  
A rendezvények 
eredményessége 
indokolttá tette, hogy 
Végh Júlia az általa 
látogatott többi 
településeken megkezdje 
a további ruhabörzék 
megszervezését, 
melyeken a későbbiek 
folyamán is szeretne a 
Paktum iroda jelen lenni. 

 

 


