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Bevezetés 

Csongrádi és Szentesi járás, valamint Mindszent város Foglalkoztatási Együttműködése 

(Paktum) 2018. március 29-én alakult meg öt taggal. A Paktum tagjai ezt követően 

hozzáláthattak együttműködési programjuk kialakításához.  

A stratégiai tervezés elengedhetetlen része a paktum-térség munkaerőpiac helyzetét, 

jellemzőit és aktuális folyamatait feltáró helyzetelemzés. A helyzetelemzés a TOP-5.1.2.-15-

CS1-2016-00003 sz. támogatott projekt keretében létrejött dokumentumokon alapul, és 

elsődleges forrása a támogatási kérelem benyújtásához szükséges Megvalósíthatósági 

Tanulmány. A Paktumban részt vevő szervezetek immáron formális együttműködése mellett 

a program megalapozása érdekében ez a helyzetelemzés kibővítésre került. 

Következő lépésként a helyzetelemzés megállapításaira alapozva készült el a járási 

foglalkoztatási stratégia. A stratégia tartalmazza az általános és specifikus célokat, 

prioritásokat, intézkedéseket, a fejlesztésekhez szükséges lehetséges források felmérését, 

indikatív forrástérképét, a monitoring és értékelési rendszerét. 

1. ábra: A foglalkoztatási együttműködési program tervezési 

dokumentumai kapcsolatának bemutatása 

(Forrás: saját szerkesztés) 

A gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési paktum Foglalkoztatási Stratégiájának 

megvalósítása során közvetlenül felhasználható erőforrás a TOP-5.1.2–15-CS1-2016-00003 



TOP-5.1.2-15-CS1-2016-00003 

„FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA CSONGRÁD MEGYE ÉSZAKI RÉSZÉN” 

4 

 

konstrukció célcsoportra fordítandó támogatások és igénybe vehető szakmai szolgáltatások - 

különös tekintettel a 2018. október 31-ig felhasználandó erőforrásokra. 

A kiemelt célok elérése és időarányos teljesítése érdekében három közvetlen projektet 

tervezünk megvalósítani a projektben meglévő képzési támogatások, támogatott 

foglalkoztatást segítő pénzügyi eszközök és humán szolgáltatásra fordítható erőforrások 

koncentrált alkalmazásával. Mivel a tervezett projektekre allokált erőforrások nem fedik le 

teljesen a rendelkezésre álló, célcsoportra fordítandó forrásokat, a stratégia lehetőséget ad új 

projektek indítására is, továbbá kapcsolódó konstrukciók (pl. EFOP, GINOP) bevonásával 

további projektek generálására. 

A foglalkoztatási stratégia alapján került kidolgozásra a foglalkoztatási akcióterv, amelynek 

illeszkednie kell a kormányzati szakpolitikai elképzelésekhez, annak érdekében, hogy a 

stratégia és az intézkedések megvalósíthatóvá, finanszírozhatóvá váljanak a jövőben. Az 

akcióterv a 2018-2021 közötti időszakra szól, és elsődleges célja a foglalkoztatási 

együttműködés projektterveinek megvalósítása. 

Ugyanígy az akciótervre épül és a folyamat következő lépését jelenti a paktum 

munkaprogramja, amely részletesen, cselekvési szinten, felelősönként mutatja be az 

elvégzendő feladatokat a 2018-2021. évekre vonatkozóan, igazodva a TOP-5.1.2-15-CS1-

2016-00003 sz. projekt tervezett mérföldköveihez, a projekt 2018.05.01-202101.31. közötti 

megvalósítási időszakában. 
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1. táblázat A Csongrád-Szentesi Térségi Foglalkoztatási Együttműködés mérföldkövei 

Mérföldkő 

sorszáma 

Mérföldkő 

elérésének 

tervezett 

dátuma 

Megvalósítani tervezett eredmény leírása 

1 2018.04.01 

A paktum partnerség megalapozása - a társadalmi és gazdasági 
partnerek tájékoztatása és az érintettek bevonása, figyelemfelkeltés. 
Munkaerő- és képzési, valamint vállalkozásfejlesztési igények felmérése, 
foglalkoztató vállalatok és egyéb szervezetek bevonása. Paktumiroda 
felállítása és működtetése. Projektmenedzsment szervezet 
megalakulása. Szándéknyilatkozat a foglalkoztatási paktumban való 
részvételről. 

2 2018.04.30 

Részletes foglalkoztatási stratégia és akcióterv megalkotása és 

elfogadása. Paktumot alapító együttműködési megállapodás aláírása. MT 

lezárása. Reális ütemtervű munkaprogram és projekttervek kidolgozása.  

A Támogató döntésben meghatározott, a 2. mérföldkő végéig teljesítendő 

feltételek megvalósítása. 

3 2018.10.31 

A megvalósítás során szükséges és tervezett közbeszerzési eljárások 

előkészítése és lebonyolítása mindkét konzorciumi partner tekintetében. 

Kötelező nyilvánosság I. részteljesítése. 

Marketing és kommunikációs és befektetés ösztönzési tevékenységek 

megkezdése. 

Munkaerő - piaci szolgáltatások megkezdése. Képzések megkezdése. 

Foglalkoztatás megkezdése: 

• PO25 indikátor teljesítése - 50 fő 

• PR25 indikátor teljesítése - 1 fő 

• PR26 indikátor teljesítése - 1 fő 

Monitoring és értékelés (Projekt audit)  megkezdése, monitoring terv és 

eljárásrend elkészítése. 
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4 2019.03.31 

Munkaerőpiaci programok megvalósításának időarányos teljesítése. 

Marketing és kommunikációs feladatok időarányos teljesítése. 

Monitoring jelentések és értékelések elkészítése. 

5 2019.09.30 

Munkaerőpiaci programok megvalósítása: 

• PO25 indikátor teljesítése – 180 fő 

• PR25 indikátor teljesítése - 126 fő 

• PR26 indikátor teljesítése - 12 fő 

(A munkaerőpiaci program minimum 50%-ának teljesítése.) 

6 2020.03.31 

Munkaerőpiaci programok megvalósításának időarányos teljesítése. 

Marketing és kommunikációs feladatok időarányos teljesítése. 

Monitoring jelentések és értékelések elkészítése. 

7 2020.09.30 

Munkaerőpiaci programok megvalósításának időarányos teljesítése. 

Marketing és kommunikációs feladatok időarányos teljesítése. 

Monitoring jelentések és értékelések elkészítése. 

Befektetés-ösztönzéshez kapcsolódó tevékenységek megvalósulása. 

8 2021.01.31. 

A minősítés megszerzése a sztenderdek alapján. A paktum működési 

tapasztalatainak összegyűjtése és megosztása. Kötelező nyilvánosság II. 

részteljesítése. PO25 indikátor teljesítése (307 fő), PR25 indikátor 

teljesítése (168 fő), PR26 indikátor teljesítése (44 fő) 

Projekt fizikai befejezése, paktum minősítési eljárás befejezése 
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3. sz. mérföldkő tevékenységei 

2. táblázat: 3. sz. mérföldkő szerinti tevékenységek, feladatok részletes bemutatása 

Időpont/ 
határidő 

Tevékenység Feladat Felelős Partnerek Leírás 

2018.05.31 

Paktumszervezet 
működtetéséhez 

szükséges 
szolgáltatások 

beszerzése 

Marketing és 
kommunikációs 
szolgáltatások 

beszerzése 

Projektmenedz
sment 

(Csongrád 
Város 

Önkormányzata
, CSMKH) 

Paktumiroda 
A Paktumiroda a projektmenedzsment szervezet bevonásával 

beszerzési eljárást folytat le. 

2018.05.31 

Paktumszervezet 
működtetéséhez 

szükséges 
szolgáltatások 

beszerzése 

Paktum-program 
végrehajtásához 

szükséges 
szolgáltatások 

beszerzése 

Projektmenedz
sment 

(Csongrád 
Város 

Önkormányzata
) 

Paktumiroda 
A Paktumiroda a projektmenedzsment szervezet bevonásával 

beszerzési eljárást folytat le. 
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Időpont/ 
határidő 

Tevékenység Feladat Felelős Partnerek Leírás 

2018.06.30 
Marketing és 

kommunikációs 
tevékenységek 

1. partnerségi 
rendezvény (3.sz. 

projekt) 
Paktumiroda 

Irányító 
Csoport, 
paktum 

résztvevők 

Az Irányító Csoport elnökének utasításával, a Paktumiroda 
összeállítja a tervezett napirendi pontokat és az ezekhez 

kapcsolódó előterjesztéseket, különösen: 
- Munkacsoportok létrehozása; 

- Munkaprogram teljesítésének értékelése; 
- Beszámoló készítése a Foglalkoztatási Fórumra; 

- Egyéb előterjesztések; 
 

A meghívót és a napirend tervezetét a Paktumiroda elektronikus 
úton küldi meg, az érvényes ügyrend előírásainak megfelelően. 

Az események technikai és szakmai előkészítése a Paktumiroda 
feladata. A Paktumiroda felelős az eseményről jegyzőkönyvet 
vezetni, mely tartalmazza az  elhangzott és megfogalmazott 

ajánlásokat, javaslatokat, és különösen: döntéseket. 

2018.06.30 
Marketing és 

kommunikációs 
tevékenységek 

Foglalkoztatási 
paktum szervezet 

marketing és 
kommunikációs 

tervének 
elkészítése 

Paktumiroda szolgáltató 

Kötelező nyilvánosságon felüli, partnerségi rendezvények, 
munkáltatói és munkavállalói tájékoztató rendezvények, továbbá 

hirdetések, kiadványok honlap és egyéb kommunikációs 
eszközök részletterveinek elkészítése. 

2018.06.30 
Marketing és 

kommunikációs 
tevékenységek 

Foglalkoztatási 
paktum arculati 

elemeinek grafikai 
tervezése 

Paktumiroda szolgáltató 
Foglalkoztatási paktum arculati elemeinek (pl.: logó, betűtípus, 
színek, stb.) grafikai tervezése és arculati kézikönyv/útmutató 

elkészítése 

2018.06.30 
Marketing és 

kommunikációs 
tevékenységek 

Üzleti/befektetési 
célú honlap 
fejlesztése 

(paktum portál) 

Paktumiroda szolgáltató 
A foglalkoztatási paktum saját honlapjának elkészítése, 

integrálása megyei szintű portálba 
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Időpont/ 
határidő 

Tevékenység Feladat Felelős Partnerek Leírás 

2018.06.30 
Monitoring és 

értékelés (Projekt 
audit) 

Monitoring terv és 
eljárásrend 

Paktumiroda szolgáltató Monitoring és értékelés folyamatainak részletes szabályozása. 

2018.07.15 
Monitoring és 

értékelés (Projekt 
audit) 

Monitoring jelentés 
2018/I. megyei 

gyorsjelentéshez 
Paktumiroda szolgáltató 

A Paktumiroda szakértői szolgáltatás igénybevételével 
monitoring jelentést készít a foglalkoztatási együttműködés 

tervezési dokumentumaiban meghatározott célok teljesüléséről, 
mely a megyei paktumszervezet vezetésével féléves 

rendszerességgel készülő (gazdasági és foglalkoztatási) 
gyorsjelentésben kerül felhasználásra. 

2018.07.31 
Befektetés 
ösztönzés 

Befektetés 
ösztönzéshez 
kapcsolódó 
szakértői 

szolgáltatás 
beszerzése 

Paktumiroda 
Projektmened

zsment 

A Paktumiroda a projektmenedzsment szervezet bevonásával az 
alábbi beszerzési eljárások lefolytatását végzi el: 

A TOP-5.1.2-15 sz. támogatási felhívásban specifikált, önállóan 
nem támogatható, választható, kiegészítő tevékenységek 

részeként, mint Befektetés-ösztönzéshez, ágazati 
gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységek. 
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Időpont/ 
határidő 

Tevékenység Feladat Felelős Partnerek Leírás 

2018.07.31 
Marketing és 

kommunikációs 
tevékenységek 

2. partnerségi 
rendezvény (3.sz. 

projekt) 
Paktumiroda 

Irányító 
Csoport, 
paktum 

résztvevők 

Az Irányító Csoport elnökének utasításával, a Paktumiroda 
összeállítja a tervezett napirendi pontokat és az ezekhez 

kapcsolódó előterjesztéseket, különösen: 
- Munkacsoportok létrehozása; 

- Munkaprogram teljesítésének értékelése; 
- Beszámoló készítése a Foglalkoztatási Fórumra; 

- Egyéb előterjesztések; 
 

A meghívót és a napirend tervezetét a Paktumiroda elektronikus 
úton küldi meg, az érvényes ügyrend előírásainak megfelelően. 

Az események technikai és szakmai előkészítése a Paktumiroda 
feladata. A Paktumiroda felelős a az eseményről jegyzőkönyvet 

vezetni, mely tartalmazza az  elhangzott és megfogalmazott 
ajánlásokat, javaslatokat, és különösen: döntéseket. 

2018.08.31 
Közbeszerzési 

eljárás lefolytatása 

Egyéb 
munkaerőpiaci 
szolgáltatások 

nyújtása 
programelem 

megvalósítására 
irányuló 

közbeszerzési 
eljárás 

CSMKH 
közbeszerzési 

tanácsadó 

Célcsoport számára egyéb munkaerő-piaci tevékenységek 
szolgáltatás vásárlása nyílt közbeszerzési eljárás keretében 

kerül beszerzésre. 

2018.09.30 
Befektetés 
ösztönzés 

Szolgáltatási terv 
elkészítése és 
jóváhagyása 

Paktumiroda 
szolgáltatók, 

paktum 
résztvevők 

A szolgáltatási terv egyeztetése a paktum résztvevőkkel (vagy 
speciális munkacsoporttal), melyet a paktumszervezet Irányító 

Csoportja hagy jóvá. 



TOP-5.1.2-15-CS1-2016-00003 

„FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA CSONGRÁD MEGYE ÉSZAKI RÉSZÉN” 

11 

 

Időpont/ 
határidő 

Tevékenység Feladat Felelős Partnerek Leírás 

2018.10.31 
Marketing és 

kommunikációs 
tevékenységek 

3. partnerségi 
rendezvény (3. sz. 

projekt) 
Paktumiroda 

Paktum 
résztvevők 

Az Irányító Csoport elnökének utasításával, a Paktumiroda 
összeállítja a tervezett napirendi pontokat és az ezekhez 

kapcsolódó előterjesztéseket, különösen: 
- Munkacsoportok létrehozása; 

- Munkaprogram teljesítésének értékelése; 
- Beszámoló készítése a Foglalkoztatási Fórumra; 

- Egyéb előterjesztések; 
 

A meghívót és a napirend tervezetét a Paktumiroda elektronikus 
úton küldi meg, az érvényes ügyrend előírásainak megfelelően. 

Az események technikai és szakmai előkészítése a Paktumiroda 
feladata. A Paktumiroda felelős az eseményről jegyzőkönyvet 
vezetni, mely tartalmazza az elhangzott és megfogalmazott 

ajánlásokat, javaslatokat, és különösen: döntéseket. 

2018.10.31 
Monitoring és 

értékelés (Projekt 
audit) 

1. sz. közbenső 
monitoring 
értékelés 

Paktumiroda szolgáltató 

A Paktumiroda szakértői szolgáltatás igénybevételével a 
közbenső monitoring értékelést végez a TOP-5.1.2-15-CS1-
2016-00003 támogatási szerződésben foglalt mérföldköveket 

megelőzően. 

2018.10.31 
Munkaerőpiaci 

programok 
megvalósítása 

Célcsoport 
számára egyéb 
munkaerőpiaci 
szolgáltatások 

nyújtása 

CSMKH 
szolgáltató, 

CSMKH járási 
hivatalok 

A célcsoport tagjainak bevonására az 1. sz. "Keresletorientált 
térségi humánerőforrás-fejlesztések" projekt keretében kerül sor. 

 
Az egyéb munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtását a CSMKH 
Csongrádi, Szentesi és Hódmezővásárhelyi járások területén 

illetékes foglalkoztatási osztályok bevonásával, illetve 
közbeszerzésen kiválasztott szolgáltatón keresztül biztosítja. 

PO25 indikátor teljesítése - 50 fő 
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Időpont/ 
határidő 

Tevékenység Feladat Felelős Partnerek Leírás 

2018.10.31 
Munkaerőpiaci 

programok 
megvalósítása 

Foglalkoztatást 
elősegítő 
képzések 

CSMKH 
CSMKH járási 

hivatalok 

A képzési programelem megvalósítására az 1. sz. 
"Keresletorientált térségi humánerőforrás-fejlesztések" projekt 

keretében kerül sor, szakképzési centrumok, szakképző iskolák 
bevonásával. 

2018.10.31 
Munkaerőpiaci 

programok 
megvalósítása 

Támogatott 
foglalkoztatás 

CSMKH 
CSMKH járási 

hivatalok 

A támogatott foglalkoztatásra, továbbá az önfoglalkoztatottá 
válás támogatására az 1. sz. "Keresletorientált térségi 

humánerőforrás-fejlesztések" projekt keretében kerül sor. 
 

A támogatás nyújtását a CSMKH Csongrádi, Szentesi és 
Hódmezővásárhelyi járások területén illetékes foglalkoztatási 

osztályok bevonásával biztosítja. 
 

PR25 indikátor teljesítése - 1 fő 
PR26 indikátor teljesítése - 1 fő 
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4. sz. mérföldkő tevékenységei 

3. táblázat: 4. sz. mérföldkő szerinti tevékenységek, feladatok részletes bemutatása 

Időpont/ 
határidő 

Tevékenység Feladat Felelős Partnerek Leírás 

2018.11.30 
Marketing és 

kommunikációs 
tevékenységek 

1. munkavállalói 
rendezvény (1. sz. 

projekt) 
CSMKH 

Paktum 
résztvevők 

A projekttervek végrehajtását tematikus rendezvények segítik elő.  
Az 1. sz. projekttervhez kapcsolódóan "Munkavállalói 
rendezvények" tevékenység keretében állásbörzék, 

pályaválasztási, pályaorientációs, illetve toborzó események 
valósulnak meg. 

2018.11.30 
Marketing és 

kommunikációs 
tevékenységek 

1. tematikus 
rendezvény (2. sz. 

projektterv) 
Paktumiroda 

Paktum 
résztvevők 

A projekttervek végrehajtását tematikus rendezvények segítik elő.  
A 2. sz projekttervhez kapcsolódóan befektetés és foglalkoztatás 
ösztönzési tárgyú, illetve hátrányos munkavállalókkal szemben 

érzékenyítő témájú események valósulnak meg. 

2019.01.15 
Monitoring és 

értékelés (Projekt 
audit) 

Monitoring jelentés 
2018/II. megyei 

gyorsjelentéshez 
Paktumiroda szolgáltató 

A Paktumiroda szakértői szolgáltatás igénybevételével monitoring 
jelentést készít a foglalkoztatási együttműködés tervezési 

dokumentumaiban meghatározott célok teljesüléséről, mely a 
megyei paktumszervezet vezetésével, féléves rendszerességgel 

készülő (gazdasági és foglalkoztatási) gyorsjelentésben kerül 
felhasználásra. 
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Időpont/ 
határidő 

Tevékenység Feladat Felelős Partnerek Leírás 

2019.01.31 
Marketing és 

kommunikációs 
tevékenységek 

4. partnerségi 
rendezvény (3. sz. 

projekt) 
Paktumiroda 

Paktum 
résztvevők 

Az Irányító Csoport elnökének utasításával, a Paktumiroda 
összeállítja a tervezett napirendi pontokat és az ezekhez 

kapcsolódó előterjesztéseket, különösen: 
- Munkacsoportok létrehozása; 

- Munkaprogram teljesítésének értékelése; 
- Beszámoló készítése a Foglalkoztatási Fórumra; 

- Egyéb előterjesztések; 
 

A meghívót és a napirend tervezetét a Paktumiroda elektronikus 
úton küldi meg, az érvényes ügyrend előírásainak megfelelően. 

Az események technikai és szakmai előkészítése a Paktumiroda 
feladata. A Paktumiroda felelős az eseményről jegyzőkönyvet 
vezetni, mely tartalmazza az  elhangzott és megfogalmazott 

ajánlásokat, javaslatokat, és különösen: döntéseket. 

2019.03.31 
Monitoring és 

értékelés (Projekt 
audit) 

2. sz. közbenső 
monitoring 
értékelés 

Paktumiroda szolgáltató 
A Paktumiroda szakértői szolgáltatás igénybevételével a közbenső 

monitoring értékelést végez a TOP-5.1.2-15-CS1-2016-00003 
támogatási szerződésben foglalt mérföldköveket megelőzően. 

2019.03.31 
Munkaerőpiaci 

programok 
megvalósítása 

Célcsoport 
számára egyéb 
munkaerőpiaci 
szolgáltatások 

nyújtása 

CSMKH 

szolgáltató, 
CSMKH 

járási 
hivatalok 

A célcsoport tagjainak bevonására az 1. sz. "Keresletorientált 
térségi humánerőforrás-fejlesztések" projekt keretében kerül sor. 

 
Az egyéb munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtását a CSMKH 
Csongrádi, Szentesi és Hódmezővásárhelyi járások területén 

illetékes foglalkoztatási osztályok bevonásával, illetve 
közbeszerzésen kiválasztott szolgáltatón keresztül biztosítja. 
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Időpont/ 
határidő 

Tevékenység Feladat Felelős Partnerek Leírás 

2019.03.31 
Munkaerőpiaci 

programok 
megvalósítása 

Foglalkoztatást 
elősegítő 
képzések 

CSMKH 

szolgáltató, 
CSMKH 

járási 
hivatalok 

A képzési programelem megvalósítására az 1. sz. 
"Keresletorientált térségi humánerőforrás-fejlesztések" projekt 

keretében kerül sor, szakképzési centrumok, szakképző iskolák 
bevonásával. 

2019.03.31 
Munkaerőpiaci 

programok 
megvalósítása 

Támogatott 
foglalkoztatás 

CSMKH 

szolgáltató, 
CSMKH 

járási 
hivatalok 

A támogatott foglalkoztatásra, továbbá az önfoglalkoztatottá válás 
támogatására az 1. sz. "Keresletorientált térségi humánerőforrás-

fejlesztések" projekt keretében kerül sor. 
 

A támogatás nyújtását a CSMKH Csongrádi, Szentesi és 
Hódmezővásárhelyi járások területén illetékes foglalkoztatási 

osztályok bevonásával biztosítja. 
PR25 indikátor teljesítése (168 fő) 
PR26 indikátor teljesítése (44 fő) 
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5. sz. mérföldkő tevékenységei 

4. táblázat: 5. sz. mérföldkő szerinti tevékenységek, feladatok részletes bemutatása 

Időpont/hat
áridő 

Tevékenység Feladat Felelős Partnerek Leírás 

2019.04.30 
Marketing és 

kommunikációs 
tevékenységek 

5. partnerségi 
rendezvény (3. sz. 

projekt) 
Paktumiroda 

Paktum 
résztvevők 

Az Irányító Csoport elnökének utasításával, a Paktumiroda 
összeállítja a tervezett napirendi pontokat és az ezekhez 

kapcsolódó előterjesztéseket, különösen: 
- Munkacsoportok létrehozása; 

- Munkaprogram teljesítésének értékelése; 
- Beszámoló készítése a Foglalkoztatási Fórumra; 

- Egyéb előterjesztések; 
 

A meghívót és a napirend tervezetét a Paktumiroda elektronikus 
úton küldi meg, az érvényes ügyrend előírásainak megfelelően. 

Az események technikai és szakmai előkészítése a Paktumiroda 
feladata. A Paktumiroda felelős az eseményről jegyzőkönyvet 
vezetni, mely tartalmazza az elhangzott és megfogalmazott 

ajánlásokat, javaslatokat, és különösen: döntéseket. 

2019.05.31 
Befektetés 
ösztönzés 

Implementáció Paktumiroda szolgáltató 

Jóváhagyott szolgáltatási terv alapján végzett szakértői 
tevékenység, mely magában foglal (minimum): 

- 10 lefolytatott interjút releváns gazdasági szereplőkkel 
- a paktumszervezet által szervezett szakmai rendezvényeken 

történő szakértői/előadói részvételt (min 3 alkalom) 
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Időpont/hat
áridő 

Tevékenység Feladat Felelős Partnerek Leírás 

2019.07.15 
Monitoring és 

értékelés (Projekt 
audit) 

Monitoring jelentés 
2019/I. megyei 

gyorsjelentéshez 
Paktumiroda szolgáltató 

A Paktumiroda szakértői szolgáltatás igénybevételével monitoring 
jelentést készít a foglalkoztatási együttműködés tervezési 

dokumentumaiban meghatározott célok teljesüléséről, mely a 
megyei paktumszervezet vezetésével, féléves rendszerességgel 

készülő (gazdasági és foglalkoztatási) gyorsjelentésben kerül 
felhasználásra. 

2019.07.31 
Marketing és 

kommunikációs 
tevékenységek 

5. partnerségi 
rendezvény (3. sz. 

projekt) 
Paktumiroda 

Paktum 
résztvevők 

Az Irányító Csoport elnökének utasításával, a Paktumiroda 
összeállítja a tervezett napirendi pontokat és az ezekhez 

kapcsolódó előterjesztéseket, különösen: 
- Munkacsoportok létrehozása; 

- Munkaprogram teljesítésének értékelése; 
- Beszámoló készítése a Foglalkoztatási Fórumra; 

- Egyéb előterjesztések; 
 

A meghívót és a napirend tervezetét a Paktumiroda elektronikus 
úton küldi meg, az érvényes ügyrend előírásainak megfelelően. 

Az események technikai és szakmai előkészítése a Paktumiroda 
feladata. A Paktumiroda felelős az eseményről jegyzőkönyvet 
vezetni, mely tartalmazza az  elhangzott és megfogalmazott 

ajánlásokat, javaslatokat, és különösen: döntéseket. 

2019.09.30 
Monitoring és 

értékelés (Projekt 
audit) 

3. sz. közbenső 
monitoring 
értékelés 

Paktumiroda szolgáltató 
A Paktumiroda szakértői szolgáltatás igénybevételével a közbenső 

monitoring értékelést végez a TOP-5.1.2-15-CS1-2016-00003 
támogatási szerződésben foglalt mérföldköveket megelőzően. 
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Időpont/hat
áridő 

Tevékenység Feladat Felelős Partnerek Leírás 

2019.09.30 
Munkaerőpiaci 

programok 
megvalósítása 

Célcsoport 
számára egyéb 
munkaerőpiaci 
szolgáltatások 

nyújtása 

CSMKH 

szolgáltató, 
CSMKH 

járási 
hivatalok 

A célcsoport tagjainak bevonására a 1. sz. "Keresletorientált 
térségi humánerőforrás-fejlesztések" projekt keretében kerül sor. 

 
Az egyéb munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtását a CSMKH 
Csongrádi, Szentesi és Hódmezővásárhelyi járások területén 

illetékes foglalkoztatási osztályok bevonásával, illetve 
közbeszerzésen kiválasztott szolgáltatón keresztül biztosítja. 

2019.09.30 
Munkaerőpiaci 

programok 
megvalósítása 

Foglalkoztatást 
elősegítő 
képzések 

CSMKH 

szolgáltató, 
CSMKH 

járási 
hivatalok 

A képzési programelem megvalósítására a 1. sz. "Keresletorientált 
térségi humánerőforrás-fejlesztések" projekt keretében kerül sor, 

szakképzési centrumok, szakképző iskolák bevonásával. 

2019.09.30 
Munkaerőpiaci 

programok 
megvalósítása 

Támogatott 
foglalkoztatás 

CSMKH 

szolgáltató, 
CSMKH 

járási 
hivatalok 

A támogatott foglalkoztatásra, továbbá az önfoglalkoztatottá válás 
támogatására az 1. sz. "Keresletorientált térségi humánerőforrás-

fejlesztések" projekt keretében kerül sor. 
 

A támogatás nyújtását a CSMKH Csongrádi, Szentesi és 
Hódmezővásárhelyi járások területén illetékes foglalkoztatási 

osztályok bevonásával biztosítja. 
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6. sz. mérföldkő tevékenységei 

5. táblázat: 6. sz. mérföldkő szerinti tevékenységek, feladatok részletes bemutatása 

Időpont/ 
határidő 

Tevékenység Feladat Felelős Partnerek Leírás 

2019.10.31 
Marketing és 

kommunikációs 
tevékenységek 

6. partnerségi 
rendezvény (3. sz. 

projekt) 
Paktumiroda 

Paktum 
résztvevők 

Az Irányító Csoport elnökének utasításával, a Paktumiroda 
összeállítja a tervezett napirendi pontokat és az ezekhez 

kapcsolódó előterjesztéseket, különösen: 
- Munkacsoportok létrehozása; 

- Munkaprogram teljesítésének értékelése; 
- Beszámoló készítése a Foglalkoztatási Fórumra; 

- Egyéb előterjesztések; 
 

A meghívót és a napirend tervezetét a Paktumiroda elektronikus 
úton küldi meg, az érvényes ügyrend előírásainak megfelelően. 

Az események technikai és szakmai előkészítése a Paktumiroda 
feladata. A Paktumiroda felelős az eseményről jegyzőkönyvet 
vezetni, mely tartalmazza az elhangzott és megfogalmazott 

ajánlásokat, javaslatokat, és különösen: döntéseket. 

2019.11.30 
Marketing és 

kommunikációs 
tevékenységek 

2. munkavállalói 
rendezvény (1. sz. 

projekt) 
CSMKH 

Paktum 
résztvevők 

A projekttervek végrehajtását tematikus rendezvények segítik elő.  
Az 1. sz. projekttervhez kapcsolódóan "Munkavállalói 
rendezvények" tevékenység keretében állásbörzék, 

pályaválasztási, pályaorientációs, illetve toborzó események 
valósulnak meg. 
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Időpont/ 
határidő 

Tevékenység Feladat Felelős Partnerek Leírás 

2019.11.30 
Marketing és 

kommunikációs 
tevékenységek 

2. tematikus 
rendezvény (2. sz. 

projektterv) 
Paktumiroda 

Paktum 
résztvevők 

A projekttervek végrehajtását tematikus rendezvények segítik elő.  
A 2. sz. projekttervhez kapcsolódóan befektetés és foglalkoztatás 

ösztönzési tárgyú, illetve hátrányos munkavállalókkal szemben 
érzékenyítő témájú események valósulnak meg. 

2020.01.15 
Monitoring és 

értékelés (Projekt 
audit) 

Monitoring jelentés 
2019/II. megyei 

gyorsjelentéshez 
Paktumiroda szolgáltató 

A Paktumiroda szakértői szolgáltatás igénybevételével monitoring 
jelentést készít a foglalkoztatási együttműködés tervezési 

dokumentumaiban meghatározott célok teljesüléséről, mely a 
megyei paktumszervezet vezetésével, féléves rendszerességgel 

készülő (gazdasági és foglalkoztatási) gyorsjelentésben kerül 
felhasználásra. 

2020.01.31 
Marketing és 

kommunikációs 
tevékenységek 

7. partnerségi 
rendezvény (3. sz. 

projekt) 
Paktumiroda 

Paktum 
résztvevők 

Az Irányító Csoport elnökének utasításával, a Paktumiroda 
összeállítja a tervezett napirendi pontokat és az ezekhez 

kapcsolódó előterjesztéseket, különösen: 
- Munkacsoportok létrehozása; 

- Munkaprogram teljesítésének értékelése; 
- Beszámoló készítése a Foglalkoztatási Fórumra; 

- Egyéb előterjesztések; 
 

A meghívót és a napirend tervezetét a Paktumiroda elektronikus 
úton küldi meg, az érvényes ügyrend előírásainak megfelelően. 

Az események technikai és szakmai előkészítése a Paktumiroda 
feladata. A Paktumiroda felelős az eseményről jegyzőkönyvet 
vezetni, mely tartalmazza az elhangzott és megfogalmazott 

ajánlásokat, javaslatokat, és különösen: döntéseket. 
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Időpont/ 
határidő 

Tevékenység Feladat Felelős Partnerek Leírás 

2020.03.31 
Monitoring és 

értékelés (Projekt 
audit) 

4. sz. közbenső 
monitoring 
értékelés 

Paktumiroda szolgáltató 
A Paktumiroda szakértői szolgáltatás igénybevételével a közbenső 

monitoring értékelést végez a TOP-5.1.2-15-CS1-2016-00003 
támogatási szerződésben foglalt mérföldköveket megelőzően. 

2020.03.31 
Munkaerőpiaci 

programok 
megvalósítása 

Célcsoport 
számára egyéb 
munkaerőpiaci 
szolgáltatások 

nyújtása 

CSMKH 

szolgáltató, 
CSMKH 

járási 
hivatalok 

A célcsoport tagjainak bevonására a 1. sz. "Keresletorientált 
térségi humánerőforrás-fejlesztések" projekt keretében kerül sor. 

 
Az egyéb munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtását a CSMKH 
Csongrádi, Szentesi és Hódmezővásárhelyi járások területén 

illetékes foglalkoztatási osztályok bevonásával, illetve 
közbeszerzésen kiválasztott szolgáltatón keresztül biztosítja. 

2020.03.31 
Munkaerőpiaci 

programok 
megvalósítása 

Foglalkoztatást 
elősegítő 
képzések 

CSMKH 

szolgáltató, 
CSMKH 

járási 
hivatalok 

A képzési programelem megvalósítására a 1. sz. "Keresletorientált 
térségi humánerőforrás-fejlesztések" projekt keretében kerül sor, 

szakképzési centrumok, szakképző iskolák bevonásával. 

2020.03.31 
Munkaerőpiaci 

programok 
megvalósítása 

Támogatott 
foglalkoztatás 

CSMKH 

szolgáltató, 
CSMKH 

járási 
hivatalok 

A támogatott foglalkoztatásra, továbbá az önfoglalkoztatottá válás 
támogatására az 1. sz. "Keresletorientált térségi humánerőforrás-

fejlesztések" projekt keretében kerül sor. 
 

A támogatás nyújtását a CSMKH Csongrádi, Szentesi és 
Hódmezővásárhelyi járások területén illetékes foglalkoztatási 

osztályok bevonásával biztosítja. 
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7. sz. mérföldkő tevékenységei 

6. táblázat: 7. sz. mérföldkő szerinti tevékenységek, feladatok részletes bemutatása 

Időpont/hat
áridő 

Tevékenység Feladat Felelős Partnerek Leírás 

2020.04.30 
Marketing és 

kommunikációs 
tevékenységek 

8. partnerségi 
rendezvény (3.sz. 

projekt) 
Paktumiroda 

Paktum 
résztvevők 

Az Irányító Csoport elnökének utasításával, a Paktumiroda 
összeállítja a tervezett napirendi pontokat és az ezekhez 

kapcsolódó előterjesztéseket, különösen: 
- Munkacsoportok létrehozása; 

- Munkaprogram teljesítésének értékelése; 
- Beszámoló készítése a Foglalkoztatási Fórumra; 

- Egyéb előterjesztések; 
 

A meghívót és a napirend tervezetét a Paktumiroda elektronikus 
úton küldi meg, az érvényes ügyrend előírásainak megfelelően. 

Az események technikai és szakmai előkészítése a Paktumiroda 
feladata. A Paktumiroda felelős az eseményről jegyzőkönyvet 
vezetni, mely tartalmazza az elhangzott és megfogalmazott 

ajánlásokat, javaslatokat, és különösen: döntéseket. 
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Időpont/hat
áridő 

Tevékenység Feladat Felelős Partnerek Leírás 

2020.07.15 
Monitoring és 

értékelés (Projekt 
audit) 

Monitoring jelentés 
2020/I. megyei 

gyorsjelentéshez 
Paktumiroda szolgáltató 

A Paktumiroda szakértői szolgáltatás igénybevételével monitoring 
jelentést készít a foglalkoztatási együttműködés tervezési 

dokumentumaiban meghatározott célok teljesüléséről, mely a 
megyei paktumszervezet vezetésével, féléves rendszerességgel 

készülő (gazdasági és foglalkoztatási) gyorsjelentésben kerül 
felhasználásra. 

2020.07.31 
Marketing és 

kommunikációs 
tevékenységek 

9. partnerségi 
rendezvény (3. sz. 

projekt) 
Paktumiroda 

Paktum 
résztvevők 

Az Irányító Csoport elnökének utasításával, a Paktumiroda 
összeállítja a tervezett napirendi pontokat és az ezekhez 

kapcsolódó előterjesztéseket, különösen: 
- Munkacsoportok létrehozása; 

- Munkaprogram teljesítésének értékelése; 
- Beszámoló készítése a Foglalkoztatási Fórumra; 

- Egyéb előterjesztések; 
 

A meghívót és a napirend tervezetét a Paktumiroda elektronikus 
úton küldi meg, az érvényes ügyrend előírásainak megfelelően. 

Az események technikai és szakmai előkészítése a Paktumiroda 
feladata. A Paktumiroda felelős az eseményről jegyzőkönyvet 
vezetni, mely tartalmazza az  elhangzott és megfogalmazott 

ajánlásokat, javaslatokat, és különösen: döntéseket. 
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Időpont/hat
áridő 

Tevékenység Feladat Felelős Partnerek Leírás 

2020.09.30 
Monitoring és 

értékelés (Projekt 
audit) 

5. sz. közbenső 
monitoring 
értékelés 

Paktumiroda szolgáltató 
A Paktumiroda szakértői szolgáltatás igénybevételével a közbenső 

monitoring értékelést végez a TOP-5.1.2-15-CS1-2016-00003 
támogatási szerződésben foglalt mérföldköveket megelőzően. 

2020.09.30 
Munkaerőpiaci 

programok 
megvalósítása 

Célcsoport 
számára egyéb 
munkaerőpiaci 
szolgáltatások 

nyújtása 

CSMKH 
szolgáltató, 

CSMKH járási 
hivatalok 

A célcsoport tagjainak bevonására a 1. sz. "Keresletorientált 
térségi humánerőforrás-fejlesztések" projekt keretében kerül sor. 

 
Az egyéb munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtását a CSMKH 
Csongrádi, Szentesi és Hódmezővásárhelyi járások területén 

illetékes foglalkoztatási osztályok bevonásával, illetve 
közbeszerzésen kiválasztott szolgáltatón keresztül biztosítja. 

2020.09.30 
Munkaerőpiaci 

programok 
megvalósítása 

Foglalkoztatást 
elősegítő 
képzések 

CSMKH 
szolgáltató, 

CSMKH járási 
hivatalok 

A képzési programelem megvalósítására a 1. sz. "Keresletorientált 
térségi humánerőforrás-fejlesztések" projekt keretében kerül sor, 

szakképzési centrumok, szakképző iskolák bevonásával. 

2020.09.30 
Munkaerőpiaci 

programok 
megvalósítása 

Támogatott 
foglalkoztatás 

CSMKH 
szolgáltató, 

CSMKH járási 
hivatalok 

A támogatott foglalkoztatásra, továbbá az önfoglalkoztatottá válás 
támogatására az 1. sz. "Keresletorientált térségi humánerőforrás-

fejlesztések" projekt keretében kerül sor. 
 

A támogatás nyújtását a CSMKH Csongrádi, Szentesi és 
Hódmezővásárhelyi járások területén illetékes foglalkoztatási 

osztályok bevonásával biztosítja. 
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8. sz. mérföldkő tevékenységei 

7. táblázat: 8. sz. mérföldkő szerinti tevékenységek, feladatok részletes bemutatása 

Időpont/hat
áridő 

Tevékenység Feladat Felelős Partnerek Leírás 

2020.10.31 
Marketing és 

kommunikációs 
tevékenységek 

10. partnerségi 
rendezvény (3. sz. 

projekt) 
Paktumiroda 

Paktum 
résztvevők 

Az Irányító Csoport elnökének utasításával, a Paktumiroda 
összeállítja a tervezett napirendi pontokat és az ezekhez 

kapcsolódó előterjesztéseket, különösen: 
- Munkacsoportok létrehozása; 

- Munkaprogram teljesítésének értékelése; 
- Beszámoló készítése a Foglalkoztatási Fórumra; 

- Egyéb előterjesztések; 
 

A meghívót és a napirend tervezetét a Paktumiroda elektronikus 
úton küldi meg, az érvényes ügyrend előírásainak megfelelően. 

Az események technikai és szakmai előkészítése a Paktumiroda 
feladata. A Paktumiroda felelős az eseményről jegyzőkönyvet 
vezetni, mely tartalmazza az  elhangzott és megfogalmazott 

ajánlásokat, javaslatokat, és különösen: döntéseket. 
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Időpont/hat
áridő 

Tevékenység Feladat Felelős Partnerek Leírás 

2020.11.30 
Marketing és 

kommunikációs 
tevékenységek 

3. munkavállalói 
rendezvény (1. sz. 

projekt) 
CSMKH 

Paktum 
résztvevők 

A projekttervek végrehajtását tematikus rendezvények segítik elő.  
Az 1. sz. projekttervhez kapcsolódóan "Munkavállalói 
rendezvények" tevékenység keretében állásbörzék, 

pályaválasztási, pályaorientációs, illetve toborzó események 
valósulnak meg. 

2020.11.30 
Marketing és 

kommunikációs 
tevékenységek 

3. tematikus 
rendezvény (2. sz. 

projektterv) 
Paktumiroda 

Paktum 
résztvevők 

A projekttervek végrehajtását tematikus rendezvények segítik elő.  
A 2. sz. projekttervhez kapcsolódóan befektetés és foglalkoztatás 

ösztönzési tárgyú, illetve hátrányos munkavállalókkal szemben 
érzékenyítő témájú események valósulnak meg. 

2020.12.31 
Marketing és 

kommunikációs 
tevékenységek 

11. partnerségi 
rendezvény (3. sz. 

projekt) 
Paktumiroda 

Paktum 
résztvevők 

Az Irányító Csoport elnökének utasításával, a Paktumiroda 
összeállítja a tervezett napirendi pontokat és az ezekhez 

kapcsolódó előterjesztéseket, különösen: 
- Munkacsoportok létrehozása; 

- Munkaprogram teljesítésének értékelése; 
- Beszámoló készítése a Foglalkoztatási Fórumra; 

- Egyéb előterjesztések; 
 

A meghívót és a napirend tervezetét a Paktumiroda elektronikus 
úton küldi meg, az érvényes ügyrend előírásainak megfelelően. 

Az események technikai és szakmai előkészítése a Paktumiroda 
feladata. A Paktumiroda felelős az eseményről jegyzőkönyvet 
vezetni, mely tartalmazza az elhangzott és megfogalmazott 

ajánlásokat, javaslatokat, és különösen: döntéseket. 
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Időpont/hat
áridő 

Tevékenység Feladat Felelős Partnerek Leírás 

2021.01.15 
Monitoring és 

értékelés (Projekt 
audit) 

Monitoring jelentés 
2020/II. 

Gyorsjelentéshez 
Paktumiroda szolgáltató 

A Paktumiroda szakértői szolgáltatás igénybevételével monitoring 
jelentést készít a foglalkoztatási együttműködés tervezési 

dokumentumaiban meghatározott célok teljesüléséről, mely a 
megyei paktumszervezet vezetésével, féléves rendszerességgel 

készülő (gazdasági és foglalkoztatási) gyorsjelentésben kerül 
felhasználásra. 

2021.01.31 
Marketing és 

kommunikációs 
tevékenységek 

12. partnerségi 
rendezvény (3. sz. 

projekt) 
Paktumiroda 

Paktum 
résztvevők 

Az Irányító Csoport elnökének utasításával, a Paktumiroda 
összeállítja a tervezett napirendi pontokat és az ezekhez 

kapcsolódó előterjesztéseket, különösen: 
- Munkacsoportok létrehozása; 

- Munkaprogram teljesítésének értékelése; 
- Beszámoló készítése a Foglalkoztatási Fórumra; 

- Egyéb előterjesztések; 
 

A meghívót és a napirend tervezetét a Paktumiroda elektronikus 
úton küldi meg, az érvényes ügyrend előírásainak megfelelően. 

Az események technikai és szakmai előkészítése a Paktumiroda 
feladata. A Paktumiroda felelős az eseményről jegyzőkönyvet 
vezetni, mely tartalmazza az elhangzott és megfogalmazott 

ajánlásokat, javaslatokat, és különösen: döntéseket. 

2021.01.31 
Monitoring és 

értékelés (Projekt 
audit) 

Ex post monitoring 
értékelés 

Paktumiroda szolgáltató 
A Paktumiroda szakértői szolgáltatás igénybevételével a közbenső 

monitoring értékelést végez a TOP-5.1.2-15-CS1-2016-00003 
támogatási szerződésben foglalt mérföldköveket megelőzően. 
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Időpont/hat
áridő 

Tevékenység Feladat Felelős Partnerek Leírás 

2021.01.31 
Munkaerőpiaci 

programok 
megvalósítása 

Célcsoport 
számára egyéb 
munkaerőpiaci 
szolgáltatások 

nyújtása 

CSMKH 
szolgáltató, 

CSMKH járási 
hivatalok 

A célcsoport tagjainak bevonására az 1. sz. "Keresletorientált 
térségi humánerőforrás-fejlesztések" projekt keretében kerül sor. 

 
Az egyéb munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtását a CSMKH 
Csongrádi, Szentesi és Hódmezővásárhelyi járások területén 

illetékes foglalkoztatási osztályok bevonásával, illetve 
közbeszerzésen kiválasztott szolgáltatón keresztül biztosítja. 

2021.01.31 
Munkaerőpiaci 

programok 
megvalósítása 

Foglalkoztatást 
elősegítő 
képzések 

CSMKH 
szolgáltató, 

CSMKH járási 
hivatalok 

A képzési programelem megvalósítására az 1. sz. 
"Keresletorientált térségi humánerőforrás-fejlesztések" projekt 

keretében kerül sor, szakképzési centrumok, szakképző iskolák 
bevonásával. 

2021.01.31 
Munkaerőpiaci 

programok 
megvalósítása 

Támogatott 
foglalkoztatás 

CSMKH 
szolgáltató, 

CSMKH járási 
hivatalok 

A támogatott foglalkoztatásra, továbbá az önfoglalkoztatottá válás 
támogatására az 1. sz. "Keresletorientált térségi humánerőforrás-

fejlesztések" projekt keretében kerül sor. 
 

A támogatás nyújtását a CSMKH Csongrádi, Szentesi és 
Hódmezővásárhelyi járások területén illetékes foglalkoztatási 

osztályok bevonásával biztosítja. 
PR25 indikátor teljesítése - 168 fő 
PR26 indikátor teljesítése - 44 fő 

 


