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Iktatószám: 5334-78/2016 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2016. október 27-én tartandó ülésére 
 

Tárgy: Tájékoztató a „Foglalkoztatási paktum Kecskeméten” című projektről 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
 

 
2015. december 18-án a Széchenyi 2020 program keretében megjelent a „Helyi 
foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében” című 
(TOP-6.8.2-15 kódszámú) felhívása. 
 
A felhívás közvetlen célja megyei jogú városokban kialakításra kerülő foglalkoztatási 
együttműködések (paktumok), képzési és foglalkoztatási programok támogatása, 
tevékenységi körük, eredményességük, hatékonyságuk növelése, továbbá a foglalkoztatás 
helyi szintű akciótervek megvalósításával való bővítése, az álláskeresők munkához juttatása. 
 
A projekt keretében kialakításra kerülő megyei jogú városi szintű foglalkoztatási 
megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések keretében 
programszerű és integrált, a megyei jogú város területére, vonzáskörzetére kiterjedő, a 
megyében releváns valamennyi gazdasági ágazatot felölelő megyei szintű gazdaság- és 
foglalkoztatás-fejlesztési együttműködések támogatása és a célcsoport képzése, valamint 
annak foglalkoztatásához kapcsolódó programja valósul meg.  
A TOP-6.8.2-15 kódszámú felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kizárólag 
konzorciumi formában nyílt lehetőség, a konzorcium vezetőjeként pedig kizárólag az 
önkormányzat kerülhetett megjelölésre azzal, hogy a konzorciumba kötelezően bevonandó az 
állami foglalkoztatási szervként eljáró megyei kormányhivatal is. Ennek érdekében 2016. 
március 30-án az önkormányzat konzorciumi megállapodást kötött a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatallal.  
A támogatási kérelem 2016. március 31-én került benyújtásra a Nemzetgazdasági 
Minisztérium RFP felelős helyettes államtitkárság, mint Irányító Hatóság részére.  
 
A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság, mint Közreműködő Szerv  
vezetőjének IKT-2016-603-I1-00000555 iktatószámú 2016. július 20-i döntése alapján 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.8.2-15-KE1-2016-00001 
azonosítószámú „Foglalkoztatási paktum Kecskeméten” című konzorciumban megvalósuló 
projektje 1.929.000.000,- Ft összegű támogatásban részesül.  

 
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere  
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A felhívás 4.1 pontja szerint a Projekt megvalósulásával szükséges a tagok között 
együttműködési megállapodás aláírása, melyet a Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 
SZMSZ) 3. melléklet 2.4.2 pontja alapján a konzorciumi tagok 2016. augusztus 24-én a 
mellékelt tartalommal a támogatás politikai előírásainak megfelelően aláírtak. 
 
A támogatási szerződés 2016. szeptember 20-án lépett hatályba. 
 
A projekthez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány beszerzésére vonatkozó eljárás 
jelenleg folyamatban van, ezt az AIPA Nonprofit Kft. készíti, melynek pontos szakmai 
tartalma és költségvetése a projektfejlesztés időszaka alatt kerül kidolgozásra. 
 
1. Kedvezményezettek: 
 
A projekt konzorciumban valósul meg. 
Konzorciumvezető: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata.  
Konzorciumi tag: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal. (továbbiakban: Kormányhivatal) 
 
2. Tervezett projekt időszak:  
 
2016. augusztus 15. – 2020. december 31. 
 
3. A projekt rövid bemutatása: 
 
A projekt célja a Kecskemét térségi foglalkoztatási partnerség létrehozása, működtetése a 
térségi társadalom- és gazdaság fejlődése érdekében. 
 
A foglalkoztatási partnerség kiemelt célja a hátrányos helyzetű álláskeresők térségi 
munkavállalásának biztosítása, a térség lakosságmegtartó erejének erősítése, képzésekben, 
képességfejlesztésekben való részvétel biztosítása által. Továbbá az önfoglalkoztatóvá válás 
elősegítése, foglalkoztatás elősegítése a különféle foglalkoztatáshoz kapcsolódó 
szolgáltatások és kedvezmények által. Ezzel összhangban gazdaságfejlesztési céllal, a helyi, 
térségi vállalatok, vállalkozások versenyképességének támogatása a megfelelő képzettségű, 
képességű munkavállalók biztosításával, információs rendszer kialakításával és 
foglalkoztatáshoz kapcsolódó szakmai rendezvények szervezésével. 
 
A fenti célok elérése érdekében az alábbi feladatok valósulnak meg: 
• Az előzetes helyzetfeltárás és hatástanulmány alapján a projektkoncepció részletes 
kidolgozása előtt egyeztetések a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal és a közös 
konzorciumi partnerrel a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatallal.  
• Ennek eredményeképpen a TOP 6.8.2.-15 kódszámú „Helyi foglalkoztatási 
együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében „és TOP 5.1.1.-15 
kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési 
együttműködések” elnevezésű projekteknek, a Felhívás alapján illeszkedniük kell egymáshoz, 
mind a területi lehatárolás mind az ágazati, szakmai lehatárolás és szakmai koncepciók 
tekintetében. A foglalkoztatási partnerség projektjein túl a Kormányhivatal, mint konzorciumi 
partner által kezelt, koordinált, illetve megvalósításban együttműködő, hasonló célcsoportokat 
és célokat elérni kívánó projektjeihez illeszkedési vizsgálatok lefolytatására is sor kell, hogy 
kerüljön. Ennek elvárt eredménye, hogy a projekt ne csak a megyei programmal, 
foglalkoztatási partnerség programmal legyen összhangban, hanem valamennyi a térségben 
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aktuálisan folyó illetve tervezett programmal, különösen, ami a hátrányos helyzetű csoportok 
képzésére és foglalkoztatására irányul.  
A projektek szervezése és megvalósítása során elengedhetetlen, hogy a tevékenységek 
szinergiája érdekében folyamatos és kölcsönös együttműködés valósuljon meg, melynek 
érdekében a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat és Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzata között az SZMSZ 3. melléklet 2.4.2 pontja alapján 2016. október 10-én 
együttműködési megállapodás került megkötésre. 
• Foglalkoztatási Paktumszervezet felállítása érdekében tájékoztató rendezvények és 
szakmai fórumok kerülnek megszervezésre, ahol bemutatásra kerül a projektkoncepció a 
potenciális együttműködő szervezetek, foglalkoztató vállalatok, vállalkozások, a célcsoportok 
érdekeit képviselő szakmai szervezetek részére. 
• Együttműködési megállapodások megkötése, a paktumszervezet munkarendjének, 
működési szabályzatának meghatározása. Cél, hogy valamennyi érintett szervezet érdekei 
képviselve legyenek. Rövid és hosszú távú stratégiát alkotni a térség valamennyi ágazatában 
működő nagyvállalatok és KKV-k munkaerő-piaci igényeinek biztosítása érdekében. 
• Megvalósíthatósági tanulmány (MT) elkészítése, a pályázati felhívás mellékletként 
közzétett minta szerint. 
• A képzési és munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtására vonatkozó tervek, jegyzékek 
részletes kidolgozását a paktumiroda a megvalósíthatósági tanulmány alapján szakértők 
bevonásával végzi el, melyet követően kerülhet sor azok nyújtására a célcsoportok számára. 
• Interaktív portál létrehozása a foglalkoztatási partnerségben résztvevők és a célcsoport 
hatékony és innovatív kommunikációjának elősegítése érdekében.  
• Szociálisgazdaság-fejlesztési program kidolgozása az önfoglalkoztatóvá, vállalkozóvá 
válás intézményes támogatása érdekében, továbbá az elsődleges munkaerőpiacra való 
integráció eszközeként. A foglalkoztatás és a gazdasági, társadalmi igények ágazati 
sokszínűsége érdekében szükséges olyan lehetőség az álláskeresők részére, amely nem csak 
azt teszi lehetővé, hogy alkalmazottként helyezkedjenek el, hanem azt is, hogy 
önfoglalkoztatóvá válóként akár a szociális gazdaságban, akár vállalkozóként már maguk is a 
gazdaság szereplőiként érvényesülhessenek.  
• A célcsoport számára a szolgáltatásokat közvetítők és nyújtók foglalkoztatásának 
megkezdése, a képzések, munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtásának és a foglalkoztatásnak 
elindítása. 
• Munkaerő-piaci szolgáltatások és munkaerő-piaci vonatkozású vállalkozási tanácsadás 
rendszer kifejlesztésére is sor kerül a foglalkoztatók érzékenyítése, illetve a hátrányos 
helyzetűek foglalkoztatási arányának növelése érdekében. 
• Szakértői tanulmányok elkésztése a forráskoordináció és forráskombinációk hatékony 
alakítása érdekében a különböző gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési projektekkel 
kapcsolatban. 
• A programba a hátrányos helyzetű álláskeresők többféleképpen kerülnek bevonásra. 
Egyes álláskeresők a foglalkoztatásuk megkezdése előtt csak bizonyos szolgáltatásokban 
részesülnek, mások részére különféle képzésekben való részvételt is biztosításra kerül. 
• Képzési portfólió és a munkaerő-piaci vállalkozási tanácsadási rendszer 
működtetésének felülvizsgálata, tapasztalatok, jó gyakorlatok megosztása. 
• A tevékenységekről az indikátorok szerint előrehaladási jelentések készülnek, 
felülvizsgálva az alkalmazott módszerek és kedvezmények eredményességét. 
• A projekt végeztével szakmai és pénzügyi beszámolók készítése, a jó gyakorlatok és a 
fenntarthatóság fókuszával. 
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4. A projekt költségvetése: 
 

 
 

KÖLTSÉGVETÉS 
Konzorciumi tag neve Elszámolható költség Támogatás Önerő 

Kecskemét Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzata 
(konzorciumvezető) 

341.555.040,- Ft 341.555.040,- Ft 0,- Ft 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 

(konzorciumi tag) 

1.587.444.960,- Ft 1.587.444.960,- Ft 0,- Ft 

 
 
 

TÉNYLEGES ÖSSZKÖLTSÉGVETÉS 

SZERVEZET 

KECSKEMÉT 
MEGYEI 
JOGÚ VÁROS 
ÖNKOR-
MÁNYZATA 

BÁCS-
KISKUN 
MEGYEI 

ÖSSZESEN  

Projekthez 
beállított %-

os arány %-OS KORLÁT 
 KORMÁNY-
HIVATAL   

ELŐKÉSZÍTÉS 91 450 000 5 000 000 96 450 000 5,00% 5% 

KÖZBESZERZÉS 19 177 000 - 19 177 000 0,99% 1% 
PROJEKT 

MENEDZSMENT 48 224 990 - 48 224 990 2,50% 2,50% 
SZAKMAI 

64 997 000 30 944 960 95 941 960 4,97% 8% 

MEGVALÓSÍTÁS-
HOZ 

KAPCSOLÓDÓ. 
SZOLGÁLTATÁS 

ebből 
KOMMUNIKÁCIÓ 9 645 000 - 9 645 000 0,50% 0,50% 

ESZKÖZ-
BESZERZÉS 10 731 050 8 000 000 18 731 050 0,97% 2% 

      

SZAKMAI 
MEGVALÓSÍTÁS 

BÉRKÖLTSÉG 96 250 000 193 200 000 289 450 000 15,01% 
min. 15%-
max.35% 

ebből 1. TEV 96 250 000 - 96 250 000 4,99% 5% 

ebből 2. TEV a) - 33 600 000 33 600 000 1,74% min.2%-max.10% 
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ebből 2. TEV b) - 159 600 000 159 600 000 8,27% 
min.2,5%-
max.20% 

CÉLCSOPORT - 1 350 300 000 
1 350 300 

000 70,00% min. 70 % 

ebből SZEMÉLYI 
JELLEGŰ  771 600 000 771 600 000 40,00% 

min. 50 % 

ebből LAKHATÁSI-
TÁMOGATÁS és 
ÚTIKÖLTSÉG  96 450 000 96 450 000 5,00% 

ebből KÉPZÉSHEZ 
KAPCSOLÓDÓ 

KÖLTSÉG  385 800 000 385 800 000 20,00% 

ebből 
MUNKAERŐPIACI 
SZOLGÁLTATÁS  96 450 000 96 450 000 5,00% 

min.2,5%-
max.20% 

REZSIKÖLTSÉG 10 725 000 - 10 725 000 0,56% 1% 

ÖSSZESEN 341 555 040 1 587 444 960 
1 929 000 

000   
ÖSSZ -

KÖLTSÉGVETÉS   
1 929 000 

000 100,00%  

TARTALÉK   - 0,00%  
Konzorciumi 
tagokra eső 

költségvetés %-
os aránya 17,71 82,29    

 
5. A projekt indikátorai 
 

- A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók közül a támogatás után hat 
hónappal állással rendelkezők száma 100 fő. 

- A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók száma 200 fő. 
- A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerő-piaci programokban résztvevők 

száma 1320 fő. 
 
 
 
Kecskemét, 2016. október 17. 
 
 
 

 
Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 



 
HATÁROZAT-TERVEZET 

 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  
…/2016. (X. 27.) határozata 
 
Tájékoztató a „Foglalkoztatási paktum Kecskeméten” című projektről 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Szemereyné Pataki Klaudia polgármester által 
előterjesztett 5334-78/2016. számú, fenti tárgyban készített tájékoztatóban foglaltakat 
tudomásul vette. 
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