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Tisztelt Közgyűlés! 

 
Magyarország Kormánya TOP-5.1.1-15 azonosító számmal megjelentette a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Programban a „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, 
foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” című pályázati felhívást (továbbiakban: 
felhívás). 

A felhívás célja, hogy a megyei önkormányzatok vezetésével, az egész megyére kiterjedően 
létrejövő foglalkoztatási együttműködések, partnerségek (paktumok) hozzájussanak azon 
forrásokhoz, melyek segítségével – kialakított stratégiájuk mentén – képzési és foglalkoztatási 
programjaikat megvalósíthatják. Ezen intézkedésével a Kormány támogatja a megyei és helyi 
szinten kialakult foglalkoztatási együttműködések, partnerségek azon tevékenységeit, melyek 
munkaerő-piacuk bővítéséhez, célcsoportjaik képzéséhez, elhelyezkedéséhez és a szereplők 
együttműködésének erősítéséhez szükségesek. A fejlesztések kétszintű beavatkozás keretében 
kerülnek megvalósításra: megyei és helyi szinten. A támogatás célja, hogy megyei szinten átfogó, 
országos paktum-rendszer jöjjön létre, melynek alapjait a helyi megállapodások alkotják. 

A megyei szintű foglalkoztatási együttműködés a megye egészére kiterjedő célokkal és 
tevékenységekkel működik, ugyanakkor ösztönzi, előkészíti, segíti a helyi foglalkoztatási és 
gazdaságfejlesztési kezdeményezéseket, ernyőszervezeti feladatokat lát el, és biztosítja a megyei 
szintű koordinációt, monitoring tevékenységet végez a helyi paktumok vonatkozásában. Releváns 
szereplők bevonásával megyei partnerséget hoznak létre, megyei szintű gazdaság – és 
foglalkoztatás-fejlesztési helyzetelemzést készítenek, majd stratégiát alkotnak, megyei paktum-
programot készítenek és valósítanak meg. Megyei gazdaság – és foglalkoztatás-fejlesztési 
koordinációt végeznek, összehangolják a megyében elérhető gazdaságfejlesztési szolgáltatásokat, 
aktív kapcsolatot tartanak a munkaerőpiac szereplőivel, különösen a foglalkoztató és képző 
szervezetekkel, támogatják a szociális gazdaság fejlődését, kidolgoznak és megvalósítanak, 
munkaerőpiaci, képzési – és foglalkoztatási programokat. Közreműködnek stratégiai jelentőségű 
megyei vállalkozási fejlesztések munkaerő igényének kielégítésében, ami lehet egy kiemelt megyei 
ágazathoz, vagy több helyszínen megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódó projekt, vagy egy kiemelt 
jelentőségű, nagy foglalkoztatás igényű pontszerű fejlesztés támogatása is. 
 
A megyei paktumokhoz kapcsolódó önállóan támogatható tevékenységek: 

1. Főtevékenység 
− foglalkoztatási paktum létrehozása, működtetése; 
− foglalkoztatási helyzetelemzés, stratégia és akcióterv készítése; 
− paktum munkaprogram kidolgozása; 
− paktumiroda felállítása és működtetése; 
− munkaerőpiaci igényfelmérés; 
− paktum minősítés megszerzése; 
− figyelemfelkeltés; 
− ernyőszervezeti feladatok ellátása, koordináció, helyi paktumok szakmai támogatása; 
− szociális gazdaság fejlesztéseinek támogatása; 
− foglalkoztatási célú kormányzati intézkedések megvalósításának segítése. 
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2. Főtevékenység: 
− a célcsoport min. 6, max. 12 hónapos, folyamatos, támogatott, vagy nem támogatott 

foglalkoztatása, vagy önfoglalkoztatás támogatása (tovább foglalkoztatási 
kötelezettséggel); 

− az álláskereső személyeknek, adott üres álláshely betöltését fókuszba állító, célzott 
képzése a feltárt munkaerő igényekhez mérten (kiemelten kezelendő a fejlesztett új 
gyermekellátási kapacitások humánerőforrás szükségleteinek kielégítése). 

3. Választható kiegészítő tevékenységek: 
− helyi termék- vagy szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó kiegészítő ESZA tevékenységek 

(pl. helyi mesterségek kataszter, tudatos térségi és helyi termék fogyasztás és vásárlás 
ösztönzése); 

− kizárólag nem mezőgazdasági vagy elsődleges feldolgozású élelmiszer-termékek 
esetében alkalmazható tevékenységek (pl. elektronikus helyi vásárlói és termelői, 
szolgáltatói platform, helyi gazdaság és termékfejlesztés mentorálása, folyamatsegítése, 
szakértői támogatása); 

− befektetés-ösztönzéshez, ágazati gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységek. 
4. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek: 

− projekt menedzsment; 
− nyilvánosság biztosítása. 

 
A foglalkoztatási paktumok végső kedvezményezettjei a hátrányos helyzetű munkavállalók: 

− alacsony iskolai végzettségűek; 
− 25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők; 
− 50 év felettiek; 
− GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül 

nevelő felnőttek; 
− foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők; 
− tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek (a munkanélküliségben töltött időtartamba 

az álláskeresés és a közfoglalkoztatásban történő részvétel időtartama is beszámítható); 
− megváltozott munkaképességű személyek; 
− roma nemzetiséghez tartozó személyek. 

A megyei paktumok területi hatálya a megye egészére kiterjed, ez alól kivételt képez a megyei jogú 
város helyi paktumának hatálya alá eső terület (TOP-6.8.2.). Salgótarján Megyei Jogú Város 
Önkormányzata – a személyes egyeztetésen elhangzottak szerint – saját paktumában Salgótarján 
város területét határozza meg célterületként. 
 
A támogatási kérelem főkedvezményezettje a helyi- és a megyei önkormányzatok (GFO 321) közül 
kerül ki. 
 
Kizárólag konzorciumi partnerként  nyújthatnak be támogatási kérelmet: 

− állami foglalkoztatási szervként eljáró megyei kormányhivatalok (kötelezően 
bevonandó); 

− helyi önkormányzatok és társulásaik, helyi önkormányzatok költségvetési szervei; 
− állami, önkormányzati többségi tulajdonú non-profit képzőintézmények; 
− Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil 

szervezetek; 
− többségi önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság. 
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Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás 
Támogatási intenzitás: közszféra pályázó számára kizárólag 100% lehet 
Támogatás összege: területi szereplő Éves Fejlesztési Keretében (a továbbiakban: ÉFK) 
megadottak szerint (területspecifikus melléklet tartalmazza). Az Irányító Hatóság azt 
kezdeményezte, hogy – tekintettel a Kormány gyorsított pályázat kiírási terveire – a területi 
szereplők a teljes keretösszeget nyissák meg 2016-ban, és ennek megfelelően módosítsák az ÉFK-t. 
A megyei foglalkoztatási paktumra allokált teljes forráskeret 1.024.000.000 Ft. 
Benyújtási határidő: 2016. március 17. 
Benyújtáshoz szükséges dokumentumok: elektronikus pályázati adatlap és nyilatkozat, 
konzorciumi megállapodás, opcionálisan megvalósíthatósági tanulmány (a továbbiakban: MT), 
előzetes költségvetési tervezet. 
 
A megyei foglalkoztatási paktum pályázata benyújtásához a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség 
Nonprofit Kft. a következő konzorciumi struktúrát és feladatmegosztást dolgozta ki: 
 

Pályázó szervezet Ellátandó tevékenységek 
Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 
(főpályázó, konzorciumvezető) 

- projekt előkészítés 
- projekt menedzsment 
- kötelező nyilvánosság 
1. főtevékenységből: 
- foglalkoztatási helyzetelemzés és stratégia 
elkészítése 
- figyelemfelkeltés, véleménycsere (rendezvények) 
- foglalkoztatási partnerség működtetése, minősítése 
(testületi szinten) 
- megyei szintű ernyőfeladatok 
- részvétel paktum hálózatokban 
- paktum honlap létrehozása, kommunikáció 

Nógrád Megyei Kormányhivatal 
(kötelezően bevonandó konzorciumi 
tag) 

2. főtevékenységből: 
- Felhívás 3.1.1. B/ a) pont szerint képzéshez és 
foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatási rendszer 
működtetése 

Nógrádi Fejlesztési Ügynökség 
Nonprofit Kft. (konzorciumi tag) 

1. főtevékenységből 
- paktum iroda, operatív paktum menedzsment 
feladatok ellátása 
Felhívás 3.1.4. kiegészítő tevékenységekből 3. 
szerinti befektetés-ösztönzés, ágazati 
gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységek 

Foglalkoztatási célú civil szervezet 
(konzorciumi tag) (jelenleg konkrétan 
nincs kiválasztva) 

2. főtevékenységből 
Felhívás 3.1.1. B/ b) pont szerint egyéb munkaerőpiaci 
tevékenységek 

 
 
A pályázatban konzorciumvezető és főpályázó a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal, 
kötelezően bevonandó konzorciumi partner a Nógrád Megyei Kormányhivatal. Egyéb konzorciumi 
partnerként csatlakozik a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft., illetve egy, a kiírásnak, és 
a szakmai elvárásoknak megfelelő nonprofit szervezet.  
Fontosnak tartom, hogy a kiválasztandó konzorciumi partner felkészültségében, tudásában alkalmas 
legyen a Felhívás 3.1.1. B/ b) pont szerinti egyéb munkaerőpiaci tevékenységek ellátására, és 
rendelkezzen projekt megvalósítási tapasztalatokkal. 
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Megcélzott összes támogatás konzorciumi szinten: legfeljebb 1.024.000.000 Ft, melynek 
legkevesebb 70%-át a Felhívás 3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek, B. Főtevékenységére 
(munkaerőpiaci programok, a célcsoport képzése, foglalkoztatásához kapcsolódó programrész) kell 
fordítani. A pályázati kiírás a további tevékenység kategóriákra vonatkozóan is költségkorlátokat 
határoz meg, amelyeket a részletes költségvetés kidolgozása során be kell tartani. A pályázati 
tevékenységek és az indikátorok mielőbbi teljesítésének megkezdése érdekében MT és részletes 
költségvetés készítendő a Támogatási Szerződés megkötését követően a projekt előkészítő 
szakaszában. 
Az MT az elkészítését követően a Közgyűlés elé beterjesztésre kerül. 
 
Mindezek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati 
javaslat elfogadására. 
 

Salgótarján, 2016. február 11. 

 

Skuczi Nándor 
 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

a Megyei Foglalkoztatási Megállapodással kapcsolatos döntések meghozatalára 

 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt arról, hogy a Nógrád Megye Integrált 
Területi Programja Éves Fejlesztési Keretében 5.1.1. intézkedésre allokált teljes 
keretösszegének erejéig a TOP-5.1.1-15 felhívásra a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 
konzorcium vezetőként, főpályázóként megyei foglalkoztatási paktum pályázatot nyújtson be.  
A közgyűlés felkéri elnökét a pályázati kiírásnak és a szakmai elvárásoknak megfelelő 
nonprofit szervezet negyedik konzorciumi partnerként történő kiválasztására. 
A közgyűlés felhatalmazza a megyei jegyzőt a Nógrád Megyei Kormányhivatallal, a Nógrádi 
Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-vel és a kiválasztott nonprofit szervezettel a feladatok 
ellátására vonatkozó konzorciumi megállapodás megkötésére. 
Határidő: 2016. március 11. 
Felelős:  Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

dr. Szabó József, megyei jegyző 
 
 
Salgótarján, 2016. február 25. 
 

 

Skuczi Nándor  
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei jegyző 

 

 
 


