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Monitoring és értékelési feladatok  

 

A monitoring jelentés az Irányító Csoport éves beszámolójának (munkaprogram) a részét 

képezi. A jelentés az indikátor értékek alakulásának tükrében vizsgálja a stratégia 

végrehajtásának előrehaladását, és javaslatokat fogalmaz meg arra vonatkozóan, hogy 

szükséges-e a végrehajtás bizonyos elemeinek módosítása. Az adatok feldolgozása alapján 

rendszeres monitoring jelentést kell készíteni évente egy alkalommal.  

A projektmenedzsment a paktumirodával és a Csongrád Megyei Kormányhivatal 

Foglalkoztatási Főosztályával együttműködve az éves jelentések mellett az indikátorkészlet, a 

mérföldkövek értékeléséről és a paktum sztenderdeknek való megfelelés nyomon követéséről 

félévente önállóan, vagy a monitoring jelentésbe illesztve jelentést készít, amelyet kommunikál 

a széles körű nyilvánosság felé a honlapon, a rendszeres hírlevelek és a partnerségi 

rendezvények keretében. 

A paktumiroda által kidolgozott éves munkaprogramot – és annak részeként a monitoring 

jelentést – az Irányító Csoport tekinti át és hagyja jóvá. A jelentésben esetlegesen 

megfogalmazódó változtatási javaslatok az Irányító Csoport döntése alapján a Paktum 

Szervezet következő éves munkatervébe kerülnek beépítésre. (Az Irányító Csoport szükséges 

esetben utasíthatja a projektmenedzsmentet az éves jelentések mellett ad-hoc jellegű 

monitoring jelentés készítésére.) 
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Monitoring és értékelési feladatok munkaterve 

 

Munkatervi feladat 

 

Résztvevők/Felelősök 

 

Határidő a 

munkatervben 

foglaltak 

alapján 

 

Módszer 

 

Dokumentálás 

 

I. Paktum szendereknek való megfelelés önértékelés 

I./1. Minimum 

sztenderdek fő 

kritériumainak 

értékelése 

Paktumiroda 

Projektmenedzsment 
Félévente 

Összehasonlítás, 

elemzés 

Sztenderdekhez 

kapcsolódó 

önértékelés 

jelentés 

I/2. Sztenderdek fő 

és alkritériumainak 

önértékelése, 

minőségfejlesztés 

I/3. Előző időszaki 

akcióterv 

teljesítésének 

utóvizsgálata 

I/4. Fenntarthatóság 

I./5. Összegzés 

jelenlegi státusz és 

akcióterv a 

hiányosságok 

megoldására 

II./ Monitoring  

Csongrád Megyei Paktum 

II./1. Munkatervben 

foglaltak értékelése 

Paktumiroda, 

Projektmenedzsment, 

Projektgazdák, 

Projektpartnerek 

Folyamatos 

adatgyűjtés 

Összehasonlítás, 

elemzés 

Éves 

Monitoring 

Jelentés 

II./2. 

Indikátorkészlet 

értékelése 

Félévente 

Jelentés az 

indikátorok 

aktuális 

értékéről, 

Éves 

Monitoring 

Jelentés 

II./3. Mérföldkövek 

értékelése 
Félévente 

II./4. Monitoring 

látogatások 
Évente 

Éves 

Monitoring 

Jelentés 

II/5. Összegzés. 

Akcióterv a 

monitoring 

keretében felmerült 

hiányosságok 

megoldására 

Félévente 

Jelentés az 

indikátorok 

aktuális 

értékéről, 

Éves 

Monitoring 

Jelentés 
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Csongrád Megyében működő térségi paktumok 

II/6. Az 

Indikátorkészlet, a 

mérföldkövek és a 

minimum 

sztenderdek 

értékelése 

Megyei Paktumiroda, 

Helyi Projektgazdák 
Félévente 

Összehasonlítás, 

elemzés 

Féléves/Éves 

monitoring 

jelentés 

III: Összevont értékelés 

Összevont megyei 

értékelés 
Megyei Paktumiroda Félévente 

Összehasonlítás, 

elemzés 

Féléves/Éves 

monitoring 

jelentés 
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I. Paktum szendereknek való megfelelés önértékelés 

I./1. Minimum sztenderdek fő kritériumainak értékelése 

Sor 

szám 
Kritérium 

Jelenlegi 

státusz 
Szükséges akció Felelős 

Alkalma

zása a 

projekt 

időszak 

alatt 

Megvalósítás értékelése 

Határidő a 

mérföldkövek 

szerint 

Megjegyzés 

 Partnerségi követelmények 

 Partnerségi összetétel 

1 
Megyei Kormányhivatalok Munkaügyi szervezeti 

egységei  

Megfelelő 
Nyitottság 

fenntartása 
ICS elnök 

folyama

tos 
2016.10.15. 

2016.10.10-én létrejött 

a Csm-i Fogl. Paktum. 

A partnerség összetétele 

megfelel a 

kritériumoknak.  

Megalakulás óta 

csatlakozó partnerek:  

- 18/2016.(XI.14.) ICS 

hat. OFA Nonprofit 

Kft., DOMI 

Épületgépészeti Kft.  

- 24/2016.(XII.12.) ICS 

hat ELI-HU Nonprofit 

Kft. 

- 10/2017.(III.27.) ICS. 

hat. NAK, VOSZ. 

 

2 Megyei önkormányzatok 

3 Megyei kereskedelmi és iparkamarák 

4 
Az adott megyében lévő megyei jogú város(ok) 

önkormányzatai 

5 
A megyei munkaadói és munkavállalói 

érdekképviseletek 

6 

A megyei civil és non-profit szféra, szociális 

szövetkezetek, kisebbségi önkormányzatok 

képviselői 

7 Megyei agrárkamarák 

8 

Jelentősebb szakképző intézmények, felnőtt- és 

egyéb képzők, felsőoktatási intézmények, 

kutatóhelyek 

9 
Területfejlesztési és innovációs ügynökségek, 

gazdaságfejlesztési szervezetek (pl. HVK) 

10 
Munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújtó nonprofit 

szervezetek 

11 
Megyén belül működő foglalkoztatási paktumok 

képviselői 

12 Megyei HACS-ok képviselője 
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 Stratégia és jövőkép 

13 Megyei helyzetfeltárás, SWOT és helyzetelemzés Megvalósult 

Megvalósítás, 

nyomon 

követés 

Menedzsme

nt, 

Paktumirod

a 

folyama

tos 

2016.10.15. 
2016.10.15-én 

elkészült  

14 Jövőkép, célrendszer és fejlesztési prioritások Megvalósult 2016.10.31. 

A paktum 

stratégiájában 

rögzítve a 

15/2016.(XI.14.)ICS 

hat. a stratégia és 

akcióterv 

jóváhagyásáról. 

15 
Megyei Foglalkoztatási Stratégia, horizontális 

szempontok érvényesítése 
Megvalósult 2016.10.31. 

15/2016.(XI.14.)ICS 

hat. a stratégia és 

akcióterv 

jóváhagyásáról. 

16 
A partnerek által aláírt paktum keret megállapodás, 

küldetésnyilatkozat 
 2016.10.15. 

2016.10.10-én a Csm-i 

Fogl. Paktum 

keretmegállapodás 

aláírása. 

Küldetésnyilatkozat 

2016.10.10-én létrejött 

Paktum együttműködés 

megállapodásban 

meghatározott célok  

17 
A megyei foglalkoztatási stratégiához illeszkedő 

kidolgozott operatív projekttervek (minimum 5 db) 
Megvalósult 2017.01.01. 

A vállalkozói szerződés 

szerint 2016.12.15-én 

készült el. 

 További kötelező dokumentumok: 

18 
A megyei foglalkoztatási paktum Irányító Csoport 

működési szabályzata 
Megvalósult 

Megvalósítás, 

nyomon 

követés 

Projekt 

Menedzser 

folyama

tos 

 

2016.10.15. 

ICS ügyrend 

5/2016.(X.14.) ICS 

határozattal 

jóváhagyva. 
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19 
A megyei paktum Irányító Csoport, paktum 

menedzsment éves munkaterve 
Megvalósult 

Megvalósítás, 

nyomon 

követés 

Projekt 

Menedzser 

folyama

tos 

 

2016.10.15. 

ICS munkaterv 

6/2016.(X.14.) ICS 

határozattal 

jóváhagyva. 

 Szolgáltatási követelmények 

 Paktum tevékenységek, paktumszolgáltatások: 

20 

A megyei önkormányzat szakmai háttérszervezeti 

feladatainak ellátása a helyi gazdaság- és 

foglalkoztatás-fejlesztésben, amely segíti a 

területfejlesztési feladatellátást 

Folyamatban 

Megvalósítás, 

nyomon 

követés 

 

Paktumirod

a 

 

folyamatos 

 

Honlap 2017.01.17-től 

üzemel. Helyi 

paktumok meghívása az 

ICS üléseire.  

21 Helyi paktumok koordinációja, szakmai támogatása Folyamatban 

Makói Csongrád-

Szentesi paktum 

szakmai egyeztetések, 

stratégia véleményezés. 

Minden helyi paktum 

esetében részvétel az 

ICS üléseken. 

22 
Megyei befektetés ösztönzés, munkahelyteremtés 

menedzselése 
Folyamatban Előkészítés 

Csongrád 

Megyei 

Önkormány

zat elnök 

folyamatos 

2017.03.01-től 

folyamatban van 

befektetésösztönzési 

eszköztár, információs 

adatbázis és a szakmai 

anyagok összeállítása.  

23 

A szociális gazdaság fejlesztésének támogatása, 

termék- és szolgáltatásfejlesztés segítése, for-profit 

szféra, közszféra, szociális vállalkozások közti 

partnerségek fejlesztése 

Folyamatban 
Kidolgozás, 

bevezetés 

Projekt 

Menedzsme

nt, 

Paktumirod

a 

folyamatos 

Szociális 

gazdaságfejlesztés 

rendezvénysorozat 

2017.04.26-27-ei 

dátummal megvalósult. 

Szakmai tájékoztatás a 

társadalmi 

vállalkozások 

mibenlétéről, a 

forrásteremtés 
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aktualitásairól, illetve 

az értékesítés és 

marketing 

lehetőségeiről. Sikeres 

társadalmi 

vállalkozások 

tapasztalatainak 

átadása, társadalmi 

vállalkozások kiállítása 

és vására, ahol 

lehetőség nyílt a 

kiállítók személyes 

megismerésére, 

partnerség-építésre és 

üzleti kapcsolatok 

kialakítására is. 

A megyei Paktumiroda 

jó kapcsolatot ápol az 

OFÁ-val, melynek 

keretében például 

meghívást kaptunk egy 

olyan konzultácira, 

melynek során 

kritériumrendszer 

készül a társadalmi 

vállalkozások 

minősítésére, amelyet 

később a pályázati 

források odaítéléséhez 

is használni terveznek. 

24 

Megyei Paktum Akadémia működtetése: paktum 

menedzsmentek fejlesztése, továbbképzések, 

műhelyek szervezése 

Folyamatban 
Kidolgozás, 

bevezetés 

Paktumirod

a 

folyamatos 

 

Ezen tevékenységet a 

honlapunkon 

(http://csongradmegyei
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paktum.hu/) működő 

„szakmai fórum” 

működtetésével 

indítottuk el, melyet a 

paktumiroda 

munkatársai 

működtetnek.  

A megyei Paktumiroda 

folyamatos 

kommunikációt tart 

fenn a Helyi Paktumok 

kollégáival, 

konzultációs 

lehetőséget nyújtva a 

projektek előkészítése, 

a szerződéskötési 

folyamat, illetve a 

megvalósítás során. 

25 

A megyén belüli, regionális, országos és nemzetközi 

kapcsolati hálózatok menedzsmentje, 

tapasztalatcsere programok szervezése, jó példák 

gyűjtése és terjesztése 

Folyamatban 
Kidolgozás, 

bevezetés 

Paktumirod

a 

A megyei és megyei 

jogú városi paktumok 

többségének 

részvételével létrejött 

egy szakmai közösség a 

Facebookon, ahol 

folyamatos a 

munkaerőpiaci hírek, 

projekt megvalósítási 

tapasztalatok 

megosztása és a 

konzultáció. 

Helyi és regionális 

szinten is működik a 

tapasztalat megosztás, 
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kiváló munkakapcsolat 

áll fenn az MJV-s 

paktumon túl a helyi 

paktumokkal és az 

OFÁ-val is. 

26 

Információáramlás biztosítása a helyi paktumok és 

az országos paktum koordinációs szervezet között 

(kormányzati intézkedések megvalósulásának 

segítése helyben, és visszajelzések, javaslatok adása 

a kormányzat számára a helyi szereplőktől), paktum 

platform portál, hírlevelek működtetése 

Folyamatban 
Kidolgozás, 

bevezetés 

Paktumirod

a 

2017.01.17-től 

megvalósult a platform 

portál, hírlevelek, 

cikkek körében. 

2017.12.11-én 

Kerekasztal beszélgetés 

került megrendezésre a 

megyében működő 

paktum projektek 

képviselői, a KSZ és az 

IH részvételével  

27 

A megyei foglalkoztatási stratégia és Akcióterv 

elkészítése, ehhez kapcsolódó projektgenerálás és a 

megvalósítás koordinálása 

Folyamatban 
Kidolgozás, 

bevezetés 

Paktumirod

a 

15/2016.(XI.14.) ICS 

hat. a stratégia és 

akcióterv 

jóváhagyásáról. 

28 
A 2014-20-as megyei gazdaságfejlesztési 

részprogramok megvalósításának segítése 
Tervezet 

Kidolgozás, 

bevezetés 

Paktumirod

a 

TOP-ból finanszírozott 

gazd. fejl. 

részprogramok 

megvalósítását a 

képzési és bérköltség 

támogatások folyósítása 

útján tervezzük segíteni. 

29 
Megyei gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési 

forráskoordináció 

Folyamatban 

 

Kidolgozás, 

bevezetés 
ICS elnök 

Megyei nyertes 

projektek nyomon 

követése GINOP 5.1.2. 

társadalmi 

vállalkozások 

fejlesztése felhívás 
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kapcsán rendszeres 

kapcsolattartás az OFA-

val. 

30 
Megyei partnerségi fórumok, rendezvények 

szervezése  
Folyamatban 

Kidolgozás, 

bevezetés 

Paktumirod

a 

Megvalósult 

Partnerségi Fórum 

Ülések: 

2016.10.10. 

2016.12.12. 

2017.01.26. 

2017.03.27. 

2017.06.19. 

2017.10.31. 

2017.12.11. 

2018.03.26. 

Megvalósult ICS 

ülések: 

2016.10.10. 

2016.10.24. 

2016.11.14. 

2016.12.12. 

2017.01.26. 

2017.03.27. 

2017.10.31. 

2018.03.26. 

 Működési követelmények 

31 Felelős menedzsment szervezet kijelölése  Megvalósult 
Két évente 

felülvizsgálat 

Projekt 

Menedzser, 

Paktumirod

a vezetője 

folyam

atos 
2016.08.15. 

2016.07.01-től 

megvalósult. 

32 

Minimum két fő felsőfokú végzettségű, min. 2 éves 

releváns tapasztalattal rendelkező alkalmazott 

(legalább 1 főállású és 1 részmunkaidős) 

Megvalósult 
Két évente 

felülvizsgálat 

33 

Legalább 20 m2-es önálló irodahelyiség funkcionális 

bútorzattal és a közös szociális helyiségek 

használatának biztosítása 

Megvalósult 
Két évente 

felülvizsgálat 
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34 

Internet eléréssel rendelkező biztonságos 

számítógépek jogtiszta irodai alkalmazásokkal és 

nyomtatási/szkennelési lehetőséggel 

Megvalósult 
Két évente 

felülvizsgálat 

35 
Vezetékes vagy mobil telefonhasználat, irodaszerek 

biztosítása 
Megvalósult 

Két évente 

felülvizsgálat 

36 
Megyei paktum koordinációs honlap kialakítása és a 

szerkesztőségi rendszer használatának biztosítása 
Megvalósult 

Megtárgyalás, 

elfogadás, 

külső 

szolgáltató 

kiválasztása, és 

tartalomszolgál

tatás 

Paktumirod

a vezetője 

folyam

atos 

2017.03.03. 
2017.01.17-től 

megvalósult. 

37 
Belső és külső hírlevél rendszer és közös 

dokumentumtár a honlaphoz kapcsolódóan 
Folyamatban 

Megtárgyalás, 

elfogadás, és 

megvalósítás 

38 

A nyilvánossághoz és belső/külső kommunikációs 

tevékenységekhez deklarálni kell a partnerek által 

rendelkezésre bocsátott erőforrásokat 

Megvalósult 
Két évente 

felülvizsgálat 
2016.10.15. 

2016.10.10. 

Együttműködési 

megállapodásban a 

paktum partnerek által 

tett vállalásokkal 

megvalósult 

39 

A megyei gazdaságfejlesztési programhoz és az 

elkészített paktum stratégiához kapcsolódóan 

kialakított rövid távú működési akcióterv, a 

partnerség által elfogadott éves munkaterv és 

költségvetés 

Megvalósult 
Éves 

felülvizsgálat 

Projekt 

Menedzser, 

Paktumirod

a vezetője 

2017.01.01. 

Akcióterv elkészült: az 

ICS 

15/2016.(XI.14.)ICS 

határozattal 

jóváhagyva. 

Munkaterv elkészült: a 

6/2016.(X.14.) ICS 

határozattal 

jóváhagyva. 

40 
A paktum működés monitoring folyamatának leírása 

és az értékelési rendet szabályozó kézikönyv megléte 

Megvalósult 

(paktum 

működési és 

Éves 

felülvizsgálat 

Paktumirod

a vezetője 
2016.10.31. 

2016.10.31-én 

elkészült. 
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monitoring 

kézikönyvbe 

integráltan) 
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I/2. Sztenderdek fő- és alkritériumainak önértékelése, minőségfejlesztés 

Sztenderdek kritériumrendszere a CAF alapú minőségfejlesztéshez 

A paktumok sztenderdjeihez kapcsolódó minőségi jegyek és információ forrásaik részletes bemutatása 

Értékelési kategóriák és magyarázatuk:  

Az értékelés összességében 1-5-ig tehető meg. Ebből 1 nem megfelelő,  

        2 történt előrelépés, de nagy fokban javítandó, 

        3 közepesen megfelelő, 

        4 jól megfelelt, 

        5 teljesen megfelelő 

 

Kritériumok Alkritériumok Minőségi jegyek Információ forrása Megvalósult tevékenységek Értékelés 

1. Vezetés 

1.1. Mérlegelje, hogy mit tesz a 

Paktumiroda és a menedzsment 

azért, hogy a paktumpartnerek 

és döntéshozók közötti 

kapcsolatot megfelelően 

működjön. 

 

A mindennapos munkában 

stratégia kommunikációja, 

disszemináció, szemléletformálás 

és érdekképviselet. 

Ügyrend/SZMSZ, 

sajtóközlemények, honlap és 

hírlevél cikkek, képviselet 

más szervezetek 

rendezvényein. 

Honlap működtetése, 

fórumok, ICS ülések, 

kommunikáció, megjelenések. 

5 

2. Stratégia és 

tervezés 

2.1. Mérlegelje a paktum 

tevékenységére vonatkozó 

tényeket, aszerint, hogy 

megfelelően tájékozódik-e az 

érdekcsoportok jelenlegi és 

jövőbeni igényeiről. 

 

Az Irányító Csoport a PDCA 

ciklusnak megfelelően gördülő 

tervezéssel beépíti az 

érdekcsoportok igényeit, 

információval látja el a 

menedzsmentet. 

A paktum stratégián 

alapuló éves beszámolók, 

Akcióterv és éves 

munkaprogram, időszakos 

igényfelmérések, tovább 

fejlesztési javaslatok. 

5 db projektterv összeállítása 

történt a partnerek igényeire 

építve.  

Egyedi képzések fejlesztése 

megkezdődött. 

3 

2.2 Értékelje, hogy mit tesz a 

paktum Irányító Csoportja annak 

érdekében, hogy megvalósítsa 

stratégiai és operatív terveit. 

Erőforrásokat és kapacitásokat 

rendel az Akciótervben és az éves 

munkaprogramban meghatározott 

feladatok elvégzésére a 

menedzsment szervezethez. 

Belső kommunikációs 

csatornák, Irányító Csoport 

ülések, partnerségi 

egyeztetések 

dokumentumai. Munkaköri 

leírások 

Elkészült 2017-2019-ig tartó 

időszakra a Munkaterv, melyet 

a ICS és Fórum az üléseken a 

partnerek bevonásával 

végrehajt. 

4 
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Kritériumok Alkritériumok Minőségi jegyek Információ forrása Megvalósult tevékenységek Értékelés 

3. HEF 

menedzsment 

3.1 Mérlegelje, hogy mit tesz a 

paktum azért, hogy a 

munkatársak számára 

meghatározza, fejlessze és 

felhasználja az egyéni és 

csoportos képességeket és 

ismereteket, valamint, hogy az 

egyeztetésekbe és feladat-

meghatározásokba bevonja őket. 

 

Megfelelő munkakörnyezet 

biztosítása, csoportmunka 

technikák alkalmazása, 

továbbképzési lehetőségek 

biztosítása. 

Egyeztetések jelenléti ívei, 

levelezési lista létrehozása, 

képzéseken való részvétel 

igazolása 

 

Munkatársak éves teljesítmény 

követelmények és teljesítmény 

értékelése.  

Munkatársak bevonása az 

egyeztetésekbe és feladat-

meghatározásokba belső e-

maileken keresztül valósul 

meg. 

4 

4. Partnerség és 

erőforrások 

4.1. Mérlegelje, hogy mit tesz a 

paktum vezetése annak érdekében, 

hogy hogyan fejlessze és 

működtesse a legfontosabb 

partnerkapcsolatait. 

A paktum alapító partnersége 

megfelel a szakmai elvárásoknak, 

a partnerségi megállapodásban 

szabályozásra kerül a 

partnerkapcsolatok fejlesztésének 

és működtetésének módja. 

Paktum partnerségi 

együttműködési 

megállapodás szövege, a 

belépési nyilatkozatok, 

további megkötött 

együttműködési 

megállapodások, éves 

foglalkoztatási fórumok és 

ICS ülések jegyzőkönyvei.  

Személyes találkozók, partneri 

együttműködést segítő tréning 

szervezése. 

Paktum fórum bővítése, 

honlap működtetése. 

4 

5. Folyamatok  

5.1. Értékelje, hogy a paktum 

hogyan azonosítja, tervezi, 

irányítja és fejleszti folyamatait 

a sikeres megvalósítás érdekében. 

A paktum a szervezeti 

dokumentumaiban írja le a 

folyamatait és azok 

szabályozását. Az Irányító 

csoport hatáskörrel rendelkezik a 

változások indokolta fejlesztési 

korrekciókra. 

Ügyrend/SZMSZ, Irányító 

Csoport ülések 

jegyzőkönyvei, éves 

munkaterv, témakör és 

folyamat felelősök 

kijelölései munkaköri 

leírásban vagy feladat-

meghatározásban. 

Azonosítás, tervezés: 

Munkaterv 

Irányítás: ICS, Fórum 

Fejlesztés: Monitoring, 

értékelési rendszer 

működtetése. 

4 

5. Folyamatok 

5.2 Értékelje, hogy mit tesz a 

foglalkoztatási paktum azért, 

hogy a 

célcsoportok/vevők/polgárok a 

szolgáltatások 

és/kezdeményezések fejlesztésébe 

bevonásra kerüljenek. 

Az egyes tématerületek 

kapcsolattartóit bevonja a 

kommunikációba, az éves 

Foglalkoztatási fórumon kívül az 

aktuális fejlesztési elképzeléseket 

véleményezteti. 

Az alapítói együttműködési 

megállapodás szövege, 

Ügyrend/SZMSZ, 

kommunikációs terv, 

Foglalkoztatási fórum és 

tematikus rendezvények 

emlékeztetői. A 

projekttervek 

előkészítésének 

emlékeztetői, jelenléti ívei 

Igényfelmérő kérdőívek, 

széles körű kommunikáció, 

partneri találkozók, honlap 

működtetése 

4 
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Kritériumok Alkritériumok Minőségi jegyek Információ forrása Megvalósult tevékenységek Értékelés 

5. Folyamatok 

5.3 Értékelje, hogy a paktum 

hogyan tervezi és irányítja 

folyamatainak az innovációját, 

az állampolgárok, ügyfelek és a 

további célcsoport tagok 

bevonásával. 

Előtérbe helyezi az innovatív ICT 

alapú kapcsolattartást, 

tapasztalatcsere programokat 

szervez. Felhasználja a paktum 

honlap szakmai fórumán, illetve a 

nyilvános véleményezési, 

hozzászólási felületein érkezett 

javaslatokat 

Újszerű ICT alapú 

kapcsolattartás és a 

tanulmányutak, képzések 

emlékeztetői. 

Paktum szakmai képzés 2016. 

év novemberében 

megvalósult.  

On-line és személyes 

konzultáció más megyék, 

MJV-k paktumaival, valamint 

a helyi paktumokkal 

4 

6. 

Célcsoportokkal 

kapcsolatos 

eredmények  

6.1. A projekt kötelező 

indikátorain túl teljesített 

mérőszámok, egyedi képzések 

kidolgozása 

Képzésben részt vevők száma 

kidolgozott és a Magyar 

Kereskedelmi és 

Iparkamaránál engedélyezett 

szakmai 

programkövetelmények 

Kormányhivatal 

adatszolgáltatása, 

igazolás a Kamara 

engedélyezéséről, 

nyilvántartásba vételéről 

Több szakmaterületen indult 

egyeztetés egyedi képzések 

kapcsán. Leginkább 

előrehaladott állapotban az 

építőipari terület betanított 

jellegű munkaerőhiányának 

kezelése van. 3 képzésből 1 

került elfogadásra. 

Az ipari kender feldolgozása 

terén két képzési ötlet, illetve 

a nyomdaipar 

szakemberhiányának 

enyhítésére tett 

kezdeményezések elhaltak. 

Részben a szakterület 

együttműködési 

hajlandóságának hiánya miatt, 

részben pedig a paktum 

projektek képzésekkel 

kapcsolatos elszámolásai 

szabályai miatt, amik 

gyakorlatilag 

ellehetetlenítették a képzések 

elszámolását, így 

értelmetlenné az egyedi 

képzések kidlgozását. 

3 

7. A társadalmi 

megítélés 

eredményei  

 

7.1. Értékelje a paktumot a 

társadalmi hatások tekintetében 

az érdekeltek által észlelt 

társadalomra gyakorolt hatások 

eredményei alapján. 

A helyi/térségi munkaerő-piaci 

helyzet változásának 

mutatószámai, a paktum partneri 

kör visszajelzései, a célcsoport 

elégedettségének mérése. 

Térségi, megyei 

foglalkoztatási statisztikák, 

Paktum Közgyűlések 

jegyzőkönyvei, partneri 

egyeztetések emlékeztetői, 

2016.évben a partneri kör a 

kezdeti 22 partnerről 25-re 

majd 2017.év első félévében 

27-re növekedett. 

A paktum projekt sajnos nem 

3 
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ügyfél elégedettségmérések 

elemzése, paktum honlap 

látogatottsági adatai. 

tudott tényleges társadalmi 

hatást kiváltani, mivel a 

projekt 3. mérföldkövének, 

illetve a kapcsolódó TSZ 

módosításának aláírása a 

konzorciumi partnerek hibáján 

kívüli okokból jelentősen 

csúszott, így a képzési-, bér- 

és bérköltség támogatások 

nyújtása az eredetileg tervezett 

2017. január 1-jei dátummal 

szemben, 2018. első 

negyedévének végén tudott 

megkezdődni. 
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I/3. Előző időszaki akcióterv teljesítésének utóvizsgálata 

 

Tekintettel arra, hogy az előző időszakban hiányosság nem merült fel, így ez a pont nem 

releváns. 

 

I/4. Fenntarthatóság  

 

A paktumiroda hatékony működésének biztosítása érdekében paktumiroda vezetőt és paktum 

koordinátort alkalmaz a konzorciumvezető Csongrád Megyei Önkormányzat, akik a szakmai 

feladatok ellátásáért, a paktum működtetéséért felelnek a Paktum Kézikönyvben meghatározott 

folyamatleírások és tevékenység leírások alapján. A paktumiroda felállítását követően 

megkezdődött a projekt szakmai tevékenysége, a célcsoportok bevonása és támogatása 

érdekében végzett munka. 

 

Pénzügyi, szakmai és szervezeti fenntarthatóság: 

A pénzügyi fenntarthatóság szempontjából kulcskérdés, hogy a 4 éves működés során 

bizonyítani lehessen a módszer hatékonyságát, mert ez esetben további célzott források 

nyílhatnak meg a paktumok számára. A pénzügyi fenntarthatóságot három szinten érdemes 

vizsgálni. Az első az akcióterv és a megvalósuló projektek, a második a foglalkoztatási 

stratégia, a harmadik pedig a paktum hálózat szervezeti szintje.  Az akciótervben olyan 

projektek indítását érdemes kezdeményezni, amelyek gazdasági-pénzügyi értelemben is 

fenntarthatóak, és további fejlesztéseket és bevételeket generálhatnak. A projektek szintjén a 

fenntarthatóságot a projektgazdák és partnereik garantálják. A fejlesztésekhez egyedi döntések 

alapján biztosítják az önerőt és megszervezik a létrejövő szolgáltatások/beruházások 

finanszírozását is.  

A stratégia szintjén megvalósuló pénzügyi fenntarthatóság azt jelenti, hogy a paktum stratégia 

által elindított fejlesztések a vállalkozások pénzügyi megerősödéséhez vezetnek, és a 

versenyképesebb vállalkozások által befizetett (helyi) adókból az önkormányzatok fejleszteni 

tudják a közszolgáltatásokat és a vállalkozások helyi üzleti környezetét (közművek, 

iparterületek, informatikai rendszerek fejlesztésével). A bővülő munkalehetőségekkel egyre 

több ember válik adófizetővé, amely csökkenti a társadalmi feszültségeket, a szociális 

kiadásokat, és növeli az állami bevételeket. A partnerséget működtető Paktumiroda működése 

hosszú távon is biztosított a megyei önkormányzati hivatal keretein belül. Sikeres projekt 

megvalósítást követően reméljük, hogy a megyei/helyi paktumok 2021-tól is fontos szereplői 

lesznek a helyi gazdaság- és foglalkoztatásfejlesztésnek, és újra szerepet kapnak ESZA 

projektmegvalósításban. Ez esetben a paktum szervezet működéséhez is lesznek források. 

 

A paktum forráskoordinációs tevékenysége révén további ágazati OP forrásokat, és befektetői 

forrásokat lehet a megyébe vonzani a gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztés céljaira. Ez a 

tevékenység egyben javítja az EU-s források hatékonyságát is a felhasználásban. Különösen 
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fontos a TOP és GINOP források sikeres becsatornázása a megyébe, és a paktum kiegészítő 

jellegű támogatásainak igénybevétele a beruházó vállalkozások igényei szerint. A forrásokat 

még kiegészíthetik a partnerek anyagi és természetbeni hozzájárulásai (pl. önkormányzati 

pénzügyi támogatás, épületek, vállalkozások által felajánlott ösztöndíj keret, partner 

szervezetek pályázati forrásai stb.).  

 

A szervezeti fenntarthatóságot elősegíti, hogy a paktum szervezetét menedzsment 

platformként hozza létre a Csongrád Megyei Önkormányzat. A megyei paktumban csak olyan 

szervezetek vesznek részt, akik a kitűzött célok teljesítéséhez kapcsolódó szolgáltatási profillal, 

hatáskörrel, megfelelő humán és szervezeti háttérrel, anyagi forrásokkal (saját és/vagy 

pályázati) is rendelkeznek, és motiváltak a közös munkában. 

 

 

I./5. Összegzés 2018.06.30. státusz és akcióterv a hiányosságok megoldására 

 

Összességében a I/1. pontban foglaltak alapján megállapítható, hogy a Csongrád Megyei 

Foglalkoztatási Paktum a minimum sztenderdeknek a projekt időarányos előre haladását 

tekintve megfelel. Elmaradás, hiányosság nem merült fel. 

 

. II. Monitoring 

Csongrád Megyei Paktum 

II./1. Munkatervben foglaltak értékelése 

 

1 A projektben vállalt tevékenységek státusza 2018.06.30-án: 

 Tervezett megvalósítási időszak 

 Megvalósult tevékenység 

Ø Nem megvalósult tevékenység 
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A 2018. évi feladatok havi ütemezése 

Feladat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

A paktumszervezet 

működtetésével 

kapcsolatos 

feladatok 

Paktum sztenderdeknek való megfelelés nyomon követése             

Ernyőszervezeti, megyei koordinációs feladatok ellátása             

Forráskoordináció, projektek létrehozása és megvalósítása a 

partnerségen belül 

            

Vállalati és partneri kapcsolattartás             

Képzéssel, 

foglalkoztatással, 

munkaerő-piaci 

szolgáltatásokkal 

kapcsolatos 

feladatok 

Munkaerő-piaci szolgáltatások biztosítása a célcsoport 

számára 

            

Képzés biztosítása a célcsoport számára Ø Ø Ø Ø Ø Ø       

Támogatott foglalkoztatás biztosítása a munkaadók számára 

            

Akciótervben 

megjelenő egyéb 

beavatkozások 

Munkaerő- és képzési igények felmérése             

Munkaerő-tartalék (kiemelten az inaktívak) feltárása és 

bevonása 

            

Ingázást segítő mobilitás támogatása             

Szakmák bemutatására és népszerűsítésére koncentráló 

pályaválasztási, pályaorientációs akciók 

            

Ágazati életpályamodellek kidolgozása             

Befektetés-ösztönzés             

Atipikus, rugalmas foglalkoztatás ösztönzése Ø Ø Ø Ø Ø Ø       

Munkáltatók érzékenyítése a hátrányos helyzetű 

munkavállalók foglalkoztatására 

            

Szociális gazdaságfejlesztés             

A kender projekt és a paktum projekt közötti szinergia 

erősítése 

            

A D-STIR projekt foglalkoztatási hatásának erősítése             

Kommunikációs 

feladatok 

Paktum honlap működtetése             

Partnerségi ülések             

PAKTUM Média-mix             
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2 A 2018. évi feladatok ellátásának részletes bemutatása 

A táblázatban alalkalmazott rövidítések: 

CSMÖNK: Csongrád Megyei Önkormányzat 

CSMKH: Csongrád Megyei Kormányhivatal 

CSMKIK: Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

ICS: Irányító Csoport 

Fórum: Csongrád Megyei Paktum szervezete 

MJV-k: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város, Szeged Megyei Jogú Város 

MFKB: Magyar Fejlesztési és Képzési Bizottság 

HMVHELY: Hódmezővásárhely 

IH: Irányító Hatóság 

KSZ: Közreműködő Szervezet 

OFA: Országos Foglalkoztatási Közhasznú NKft. 

 

Feladat Felelős 
Bevont 

partnerek 
Státusz/Értékelés 

A paktumszervezet működtetésével kapcsolatos feladatok 

Paktum sztenderdeknek való megfelelés nyomon 

követése 

Megyei Paktumiroda 

Projekt 

menedzsment, 

Irányító Csoport 

2018. félévi önértékelés keretében 

megvalósult. 

Ernyőszervezeti, megyei koordinációs feladatok 

ellátása 

Projekt 

menedzsment, 

Irányító Csoport, 

paktum tagok 

paktumülés szervezése, megyei paktum 

honlap működtetése, hírek feltöltése, 

megyei befektetés ösztönzési program 

létrehozásának és megvalósításának 

koordinációja, helyi paktumok szakmai 

módszertani támogatása 

Forráskoordináció, projektek létrehozása és 

megvalósítása a partnerségen belül 

CSMÖNK TFO, 

Tervezett és 

nyertes projektek 

projektgazdái 

Megyei nyertes projektek nyomon követése 

GINOP 5.1.2. társadalmi vállalkozások 

fejlesztése felhívás kapcsán rendszeres 

kapcsolattartás az OFA-val.  
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Vállalati és partneri kapcsolattartás 
Megyei Paktumiroda, 

CSMKH 
Paktum tagok Folyamatos 

Képzéssel, foglalkoztatással, munkaerő-piaci szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok 

Munkaerő-piaci szolgáltatások biztosítása a 

célcsoport számára 

CSMKH 

Paktum tagok 
A TSZ 2018.02 havi módosításától 

folyamatban van a munkaerőpiaci 

szolgáltatások és a támogatott 

foglalkoztatás biztosítása 

Képzés biztosítása a célcsoport számára 1 

fő számára megtörtént. 

Képzés biztosítása a célcsoport számára 
Képző 

Intézmények 

Támogatott foglalkoztatás biztosítása a munkaadók 

számára 

Munkaadókkal és 

munkavállalókkal 

kapcsolatban álló 

szervezetek 

Akciótervben megjelenő egyéb beavatkozások 

Munkaerő- és képzési igények felmérése 

CSMKH 

 CSMKH képzési lista 

Munkaerő-tartalék (kiemelten az inaktívak) 

feltárása és bevonása 
 

A tevékenységek projekt 3. 

mérföldkövének elfogadását követően a 

támogatások nyújtásával párhuzamosan, 

folyamatosan történik 

Szakmák bemutatására és népszerűsítésére 

koncentráló pályaválasztási, pályaorientációs 

akciók 
CSMKH, CSMKIK  

2016. szeptember 23-án Makón 

megvalósult a megyei projektnyitó 

értekezlet (a járási hivatalok munkatársai 

részére) 

Ágazati életpályamodellek kidolgozása CSMKIK 

Megyei 

Paktumiroda, 

Települési 

Önkormányzatok, 

Munkáltatók 

Klaszterek 

A paktumiroda rendszeresen részt vesz az 

Építő-Kitt Klaszter rendezvényein, ahol az 

egyik kiemelt tématerület az építőipari 

életpálya modell kidolgozása és 

megvalósítása.  

Befektetés-ösztönzés CSMÖNK 

Megyei 

Paktumiroda, 

Települési 

Önkormányzatok, 

2017.03.01-től folyamatban van 

befektetésösztönzési eszköztár, információs 

adatbázis és a szakmai anyagok 

összeállítása  
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Atipikus, rugalmas foglalkoztatás ösztönzése 

CSMKH CSMÖNK 

Munkáltatók 

Klaszterek, 

Kamarák 

GINOP-5.3.1, GINOP-5.3.2. nyertes 

projektek adatgyűjtése megtörtént. 

Munkáltatók érzékenyítése a hátrányos helyzetű 

munkavállalók foglalkoztatására 

Megyei 

Paktumiroda, 

Települési 

Önkormányzatok, 

Munkáltatók 

Klaszterek, 

Kamarák, 

Sérülékeny 

társadalmi 

csoportokat 

képviselő 

szervezetek 

Szociális gazdaságfejlesztés rendezvény 

sorozat lebonyolítása, tapasztalatok 

megosztása mind a Megyei Paktum Fórum 

üléseken, mind a Helyi Paktumok 

koordinációs feladatainak ellátása során. 

CSMKH munkáltatói fórum rendezvényein 

(4db 2018.03-05.hó) a térségi 

munkáltatókat tájékoztattuk a projekt 

célcsoportját képező hátrányos helyzetű 

álláskeresők munkavállalási nehézségeiről 

és az ezekre kínált megoldásokról. 

Szociális gazdaságfejlesztés 
CSMÖNK 

OFA 

Megyei 

Paktumiroda, 

Települési 

Önkormányzatok, 

Munkáltatók 

Klaszterek, 

Kamarák, Civil 

szervezetek 

2017.04.26-27-én megrendezésre került a 

szociális gazdaságfejlesztés 

rendezvénysorozat. 

Szakmai tájékoztatás a társadalmi 

vállalkozások mibenlétéről, a 

forrásteremtés aktualitásairól, illetve az 

értékesítés és marketing lehetőségeiről. 

Sikeres társadalmi vállalkozások 

tapasztalatainak átadása, társadalmi 

vállalkozások kiállítása és vására, ahol 

lehetőség nyílt a kiállítók személyes 

megismerésére, partnerség-építésre és 

üzleti kapcsolatok kialakítására is. 

Folyamatos kapcsolattartás az OFA-val. 

A tervezett kender projekt és a paktum projekt 

közötti szinergia erősítése 
CSMÖNK 

Zenta Községi 

Önkormányzat 

Az ipari kender termesztésének és 

feldolgozásának, felélesztése, a 

turizmusban betöltött szerepének erősítése 
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Nemzetstratégiai 

Kutatóintézet 

(NSKI) 

Nemzeti 

Agrárgazdasági 

Kamara 

Csongrád Megyei 

Kereskedelmi és 

Iparkamara 

Bay Zoltán 

Alkalmazott 

Kutatási 

Közhasznú 

Nonprofit Kft. 

Biotechnológiai 

Divízió (BAY-

BIO) 

Gabonakutató 

Nonprofit 

Közhasznú Kft. 

Kender-Tech Kft. 

Újvidéki 

Növénynemesítő 

Intézet (Zenta) 

Mezőgazdasági 

Szövetkezet 

(Zenta) 

a megye számára fontos cél, melyre több 

nemzetközi (IPA, INTERREG Duna) 

projektötlet is kidolgozásra és benyújtásra 

került. Ezek összhangját a Paktum 

programban megvalósítható képzési és 

befektetés-ösztönzési programelemekkel a 

projektfejlesztések szakaszában 

megteremtettük. A HU-SRB programban a 

beadott támogatási kérelem elutasításra került. 

Ezt követően is folyamatosan keresi az 

önkormányzat a HU-SRB programban a 

további pályázati lehetőségeket. 

Befektetői megkeresést kaptunk egy kender 

feldolgozó üzem Csongrád Megyébe való 

telepítésére vonatkozóan. Erre a befektetés 

ösztönzési tevékenység keretében ingatlan 

kiajánlásokat tettünk. 

A D-STIR projekt foglalkoztatási hatásának 

erősítése 
CSMÖNK 

Megyei 

Paktumiroda 

First Hungarian 

Responsible 

Innovation 

Association 

ELI-HU Nonprofit 

Kft. 

Az INTERREG Duna programban folyó D-

STIR projekt jelenleg folyamatban van. A 

STIR modell Duna-térségben való 

alkalmazhatóságát vizsgálja a partnerség. A 

D-STIR projekt egyik kiválasztott akciója a 

befektetésösztönzési tevékenység 

fejlesztése, mely összhangban a paktum 
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célkitűzéseivel hozzájárulhat a minőségi 

munkahelyek létrehozásához.  

Kommunikációs feladatok 

Paktum honlap kialakítása és működtetése 

CSMÖNK(projektmenedzser) 
Megyei 

Paktumiroda 

2017.01.17-től működik a paktum honlapja 

Tájékoztató anyagok készítése 

A harmadik mérföldkő lezárásához 

kapcsolódó szerződésmódosítás aláírását 

követően indult meg ezen tevékenység. 

Partnerségi ülések 
Partnerségi ülés 2018.03.26 -án 

megrendezésre került  

PAKTUM Média-mix folyamatos 

 

 

Megállapítható, hogy a tervezett feladatok megvalósítása folyamatban van tekintettel arra, hogy jelen monitoring időszakban a projekt harmadik 

mérföldkő elfogadásához, az indikátorok módosításához és a projekt 1 évvel történő meghosszabbításához kapcsolódó szerződés módosítás aláírása 

megtörtént.  

 



26 
 

II./2. Indikátorkészlet értékelése 

Jelentés az indikátorok aktuális értékéről 

A projektmenedzsment a paktumirodával és a Csongrád Megyei Kormányhivatal 

Foglalkoztatási Főosztályával együttműködve az éves jelentések mellett fél évente az 

indikátorok alakulását bemutató egyszerű kimutatásokat készít, amelyeket kommunikál a széles 

körű nyilvánosság felé a honlapon, a rendszeres hírlevelek és a partnerségi rendezvények 

keretében.  

A paktum stratégia monitoring adatbázisa, munkaprogramja és akcióterve alapján a 

következő táblázatok tartalmazzák az indikátorkészlet becsült célértékeit valamint viszonyítási 

alapként a projekt zárásakor várt célértéket.  

Projektben vállalt indikátorok 
2018.10.31. 

(fő) 

2020.06.30. 

(fő) 

A foglalkoztatási paktumok keretében 

munkaerő-piaci programokban 

résztvevők száma 

130 648 

A foglalkoztatási paktumok keretében 

álláshoz jutók száma 
0 366 

A foglalkoztatási paktumok keretében 

álláshoz jutók közül a támogatás után 

hat hónappal állással rendelkezők száma 

0 184 

 

Indikátorok értékei 2018.06.30-án 

 

Projektben vállalt indikátorok 
2018.06.30. 

(fő) 

A foglalkoztatási paktumok keretében 

munkaerő-piaci programokban 

résztvevők száma 

486 

A foglalkoztatási paktumok keretében 

álláshoz jutók száma 
0 

A foglalkoztatási paktumok keretében 

álláshoz jutók közül a támogatás után 

hat hónappal állással rendelkezők száma 

0 

 

A projekt 2.számú támogatási szerződés módosítása 2018.05.18-án aláírásra került, melynek 

keretében jóváhagyták az indikátorok átütemezését. Ugyan jelen monitoring időszakba nem 

esik indikátor teljesítési céldátum, de a Csongrád Megyei Kormányhivatal havonta a 

pénzügyminisztériumba küldendő adatszolgáltatásai alapján (melyeket rend szerint megküld a 

paktumiroda és a projekt menedzsment részére) megállapítható, hogy a munkaerőpiaci 

programokban résztvevők száma elnevezésű indikátor esetében 2018.10.31-éig teljesítendő 130 

fővel szemben már 2018.06.30-ig 486 fő bevonása teljesült.   
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II./3. Mérföldkövek értékelése 

Monitoring és mérföldkövek kapcsolata a Működési és monitoring kézikönyvben foglaltak alapján: 

A projekt keretében a szerződés módosítást követően a konzorcium 12 mérföldkövet határozott meg, amelyek közül hét a támogató által előre meghatározott, 

kötelezően betervezendő mérföldkő. A projekt végrehajtás és a megyei foglalkoztatási paktum keretében meghatározott mérföldkövek összefüggése: 

 

 
1. mérföldkő 

MEGYEI FOGLALKOZTATÁSI 

EGYÜTTMKÖDÉS MEGKEZDÉSE 

2016.08.15. 

2. mérföldkő 

PAKTUMSZERVEZET 

FELÁLLÍTÁSÁNAK MEGKEZDÉSE 

2016.10.15. 

3. mérföldkő 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI 

MEGÁLLAPODÁS ALÁÍRÁSA, 

STRATÉGIA ELFOGADÁSA 

2016.10.31. 

4. mérföldkő 

ALAPDOKUEMNTUMOK 

ELKÉSZÜLNEK 

2017.01.01. 

5. mérföldkő 

BEFEKTETÉS-ÖSZTÖNZÉS 

ELINDUL 

2017.04.30. 

6. mérföldkő 

ELINDUL A FOGLALKOZTATÁS, 

KÉPZÉS 

2017.10.31. 

7. mérföldkő 

FOGLALKOZTATÁS KÉPZÉS 

FOLYAMATOS 

2018.04.30. 

8. mérföldkő 

EREDMÉNYESSÉG-MÉRÉSI KERETRE 

VONATKOZÓ INDIKÁTOR TELJESÍTÉSE 
2018.10.31. 

9. mérföldkő 

FOGLALKOZTATÁS KÉPZÉS 

FOLYAMATOS, ÁLLÁSBÖRZE, 

MUNKÁLTATÓI FÓRUM, 

PÁLYAVÁLASZTÁSI NAP 

2019.04.30. 

II. Közbenső indikátor 

monitoring 

2017.06.30. 

III. Közbenső indikátor 

monitoring 

2017.12.31. 

 

IV. Közbenső 

indikátor monitoring 

2018.06.30. 

V. Közbenső indikátor 

monitoring 

2018.12.31. 

10. mérföldkő 

FOGLALKOZTATÁS KÉPZÉS FOLYAMATOS 

2019.10.31. 

VI. Közbenső indikátor 

monitoring 

2019.06.30. 

VII. Közbenső 

indikátor monitoring 

2019.12.31. 

11.mérföldkő 

FOGLALKOZTATÁS KÉPZÉS 

FOLYAMATOS 

2020.04.30. 

12. mérföldkő 

PAKTUM MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁS 

BEFEJEZÉSE 

2020.06.30. 

I. Közbenső indikátor 

monitoring 

2016.12.31. 
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A projekt folyamán az alábbi mérföldkövek teljesítése lesz aktuális a Támogatási 

Szerződés hatályos verziója és az aktuális menedzsmentinformációk alapján. 

 

A mérföldkövek és a kifizetési kérelmek összhangja projekt szinten  

Mérföldkövek Kifizetési kérelem 

Sorszám 

Elérés 

tervezett 

dátuma 

Kifizetési 

kérelem 

benyújtásának 

időpontja 

Benyújtott összeg                     

(Ft) 

Jóváhagyott 

összeg              

(Ft) 

1 2016.08.15 2016.08.30 10 160 000 10 160 000 

2 2016.10.15 2016.10.28 4 459 965 4 459 965 

3 2016.10.31 2016.11.15 4 613 140 4 613 140 

4 2017.01.01 2017.01.24 23 897 583 23 703 400 

5 2017.04.30 2017.05.15 6 895 532 6 895 532 

    2017.08.15 452 400 0 

6 2017.10.31 2017.11.17 20 873 302   

7 2018.04.30       

8 2018.10.31       

9 2019.04.30       

10 2019.06.30       

11 2020.04.30.    

12 2020.06.30    

Összesen     71 351 992 62 350 073 

      

Főkedvezményezett      

Mérföldkövek Kifizetési kérelem 

Sorszám 

Elérés 

tervezett 

dátuma 

Kifizetési 

kérelem 

benyújtásának 

időpontja 

Benyújtott összeg                     

(Ft) 

Jóváhagyott 

összeg              

(Ft) 

1 2016.08.15 2016.08.30 10 160 000 10 160 000 

2 2016.10.15 2016.10.30 4 459 965 4 459 965 

3 2016.10.31 2016.11.15 4 613 140 4 613 140 

4 2017.01.01 2017.01.24 23 897 583 23 703 400 

5 2017.04.30 2017.05.15 6 895 532 6 895 532 

6 2017.10.31 2017.11.17 20 873 302   

7 2018.04.30       

8 2018.10.31       
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9 2019.04.30       

10 2019.06.30       

11 2020.04.30.    

12 2020.06.30    

Összesen     70 899 522 62 350 073 

      

Konzorciumi Partner     

Mérföldkövek Kifizetési kérelem 

Sorszám 

Elérés 

tervezett 

dátuma 

Kifizetési 

kérelem 

benyújtásának 

időpontja 

Benyújtott összeg                     

(Ft) 

Jóváhagyott 

összeg              

(Ft) 

1 2016.08.15 2016.08.30 0 0 

2 2016.10.15 2016.10.30 0 0 

3 2016.10.31 2016.11.15 0 0 

4 2017.01.01 2017.01.15 0 0 

5 2017.04.30 2017.04.30 0 0 

6 2017.10.31 2017.08.15 452 400 0 

7 2018.04.30 2017.11.17 0 0 

8 2018.10.31       

9 2019.04.30       

10 2019.06.30       

11 2020.04.30.    

12 2020.06.30    

Összesen    452 400  

 

 

Szöveges Indoklás 

2018.01.01.-2018.06.30-ig terjedő időszakban időközi kifizetési igénylés nem került benyújtásra a közreműködő 

szervezethez. Azonban az előző időszakhoz képest a projekt menedzsment és a szakmai megvalósítók munkabér 

könyvelés és elszámolás adminisztratív hiba miatt hiánypótlásra majd ezt követően elfogadásra kerültek. Ennek 

következtében az elszámolásra benyújtott támogatás összege 2.972 e Ft-al csökkent, a jóváhagyott támogatás 

összege pedig 19 168 e Ft-al növekedett.  

Az időközi kifizetési kérelemben a konzorciumi partner, a mérföldkőhöz kapcsolódóan a főkedvezményezett 

költségei kerültek elszámolásra. A projekt kezdete óta benyújtott 7 kifizetési kérelemben összességében 71 352 e 

Ft igényelt támogatás került benyújtásra, melynek 87%-át 62 350 e Ft-ot támogatást jóváhagyott a közreműködő 

szervezet.   
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II./5. Összegzés, akcióterv a monitoring keretében felmerült hiányosságok megoldására 

Monitoring feladatok összegzése 

 

Munkatervben foglaltak értékelése 

Megállapítható, hogy a tervezett feladatok megvalósítása folyamatban van tekintettel arra, hogy jelen monitoring 

időszakban a projekt harmadik mérföldkő elfogadásához, az indikátorok módosításához és a projekt 1 évvel 

történő meghosszabbításához kapcsolódó szerződés módosítás aláírása megtörtént.   

 

Indikátorkészlet értékelése 

A projekt 2.számú támogatási szerződés módosítása 2018.05.18-án aláírásra került, melynek keretében 

jóváhagyták az indikátorok átütemezését. Ugyan jelen monitoring időszakba nem esik indikátor teljesítési 

céldátum, de a Csongrád Megyei Kormányhivatal havonta a pénzügyminisztériumba küldendő adatszolgáltatásai 

alapján (melyeket rend szerint megküld a paktumiroda és a projekt menedzsment részére) megállapítható, hogy 

a munkaerőpiaci programokban résztvevők száma elnevezésű indikátor esetében 2018.10.31-éig teljesítendő 130 

fővel szemben már 2018.06.30-ig 486 fő bevonása teljesült.   

 

Mérföldkövek értékelése 

2018.01.01.-2018.06.30-ig terjedő időszakban időközi kifizetési igénylés nem került benyújtásra a közreműködő 

szervezethez. Azonban az előző időszakhoz képest a projekt menedzsment és a szakmai megvalósítók 

munkabérhez kapcsolódó kiadásai (adminisztratív hiba miatt) hiánypótlásra majd ezt követően elfogadásra 

kerültek. Ennek következtében az elszámolásra benyújtott támogatás összege 2.972 e Ft-al csökkent, a 

jóváhagyott támogatás összege pedig 19 168 e Ft-al növekedett.  

 

Monitoring látogatások 

A főkedvezményezett általi monitoring látogatás 2018.I félévében nem volt. A projekt előrehaladásának nyomon 

követése a Paktum Irányító Csoportjának ülésein a konzorciumi partner által tartott beszámolókkal valósult 

meg.  

 

Megállapítható, hogy a tervezett feladatok megvalósítása folyamatban van tekintettel arra, hogy jelen 

monitoring időszakban a projekt harmadik mérföldkő elfogadásához, az indikátorok módosításához és a 

projekt 1 évvel történő meghosszabbításához kapcsolódó szerződés módosítás aláírása megtörtént. 

2018.06.30-ig 486 fő bevonása teljesült. A jóváhagyott támogatás összege pedig 19 168 e Ft-al növekedett. 
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Csongrád Megyében működő helyi paktumok 

II/6. Az Indikátorkészlet, a mérföldkövek és a minimum sztenderdek értékelése 

 

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. Tekintettel arra, hogy a helyi paktumok közül a Szentes- 

Csongrádi Paktum projekt 2018. első félévében kezdte meg működését, ezért a Csongrád Megyei Önkormányzat 

ernyőszervezeti feladatainak eleget téve első alkalommal a 2018. első félévére szóló időszak vonatkozásában 

számol be a megyében működő helyi paktumok sztenderdjeinek, mérföldköveinek és indikátorainak 

teljesítéséről. 

A fenti adatok kiértékelését megelőzően a Megyei Paktumiroda előzetesen a helyi paktumokkal egyeztetett 

adatgyűjtést végzett (lásd.: 1.melléklet). A beküldött adatok alapján megállapítható (lásd 2/1 és 2/2.sz. 

mellékletek), hogy a helyi paktum projektek teljesítése a paktum sztenderdek vonatkozásában 82%-ban, a 

mérföldkövenként benyújtott kifizetési kérelmek és jóváhagyott támogatás 65%-ban és az indikátorok közül a 

Foglalkoztatási paktumok keretében munkaerő-piaci programokban résztvevők száma elnevezésű indikátor 

vonatkozásában 2018.10.31-ei céldátumot tekintve 130,7 % volt 2018.06.30-án.  

 

III. Összegzés 

Mind a hat Csongrád Megyében működő paktum projektek vizsgált adatait tekintve megállapítható (lásd 2/1 és 

2/2.sz. mellékletek), hogy a teljesítése a paktum sztenderdek vonatkozásában 81%-ban, a mérföldkövenként 

benyújtott kifizetési kérelmek és jóváhagyott támogatás 70%-ban és az indikátorok közül a Foglalkoztatási 

paktumok keretében munkaerő-piaci programokban résztvevők száma elnevezésű indikátor vonatkozásában 

2018.10.31-ei céldátumot tekintve 138,1% volt 2018.06.30-án.  

 

Záradék: 

Csongrád Megyei Paktum Irányító Csoportja a 2018.01.01-2018.06.30. monitoring és értékelési jelentést 

…….számú határozatával jóváhagyta. 

 

Szeged, 2018. szeptember……………. 

 

       ………………………………………….. 

         Kakas Béla  

       Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke 

(Irányító Csoport vezetője) 
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Csongrád Megyei Térségi Paktumok monitoring és értékelési jelentése 2018.06.30. 1.sz. melléklet 

Helyi paktumokkal egyeztetett adatgyűjtés (Paktum sztenderdek)   

Sor 

szám 
Kritérium 

Térségi paktumok 

Hódmezővásárhely Mórahalom Szentes-Csongrád Makó Szeged 

Jelenlegi státusz (Megvalósult/Nem valósult meg/Folyamatban, Nem releváns) 

Partnerségi követelmények 

Partnerségi összetétel 

1 

Minimum a székhely település 

önkormányzata, illetve további 

önkormányzatok (Csongrád Megyei 

Önkormányzat, mint ernyőszervezet, és a 

Paktumszervezet tagja) 

Megvalósult 19 Megvalósult Megvalósult Megvalósult 

2 Csongrád Megyei Kormányhivatal  Megvalósult 1 Megvalósult Megvalósult Megvalósult 

3 Képzőintézmények Folyamatban 2 Folyamatban Megvalósult Megvalósult 

4 Civil szervezetek Megvalósult 1 Megvalósult Megvalósult Megvalósult 

5 Egyházak Folyamatban 1 Megvalósult Megvalósult Nem valósult meg 

6 Kisebbségi önkormányzatok Megvalósult 0 Folyamatban   Nem valósult meg 

7 Szociális szövetkezetek Megvalósult 3 Folyamatban   Nem valósult meg 

Stratégia és jövőkép 

8 
Térségi foglalkoztatási helyzetfeltárás, 

SWOT és helyzetelemzés 
Megvalósult x Megvalósult Megvalósult Megvalósult 

9 
Jövőkép, célrendszer és fejlesztési 

prioritások 
Megvalósult x Megvalósult Megvalósult Megvalósult 

10 
Térségi Foglalkoztatási Stratégia, 

horizontális szempontok érvényesítése  
Megvalósult x Megvalósult Megvalósult Megvalósult 

11 
A partnerek által aláírt paktum-

megállapodás 
Megvalósult x Megvalósult Megvalósult Megvalósult 

12 
A Stratégiához kapcsolódó Akciótervben 

foglalt 3 éves terv. 
Megvalósult x Megvalósult Megvalósult Megvalósult 

13 
A foglalkoztatási Stratégiához illeszkedő 

operatív projekttervek (minimum 3 db) 
Megvalósult x(5db) Megvalósult Folyamatban Megvalósult 
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Sor 

szám 
Kritérium 

Térségi paktumok 

Hódmezővásárhely Mórahalom Szentes-Csongrád Makó Szeged 

Jelenlegi státusz (Megvalósult/Nem valósult meg/Folyamatban, Nem releváns) 

További kötelező dokumentumok 

14 

A paktum Irányító Csoport és a 

Foglalkoztatási Fórum működési 

szabályzata 

Megvalósult x Megvalósult Megvalósult Megvalósult 

15 
A paktum menedzsment szervezetének éves 

munka- és költségterve 
Folyamatban x 

Megvalósult (egységes 

munkaprogram + 

költségvetés a 

projekttervekbe építve – 

elkerülve a 

redundanciákat) 

Megvalósult Megvalósult 

16 Az Irányító Csoport éves munkaterve Megvalósult x 
Megvalósult (egységes 

munkaprogram) 
Megvalósult Megvalósult 

Szolgáltatási követelmények 

Paktum tevékenységek, paktumszolgáltatások 

17 
Információgyűjtés és szolgáltatás a 

gazdasági és foglalkoztatási helyzetről 
Megvalósult/ folyamatban x  Folyamatban (folyamatos) 

Megvalósul 

folyamatosan 
Megvalósult 

18 
Információgyűjtés és szolgáltatás a 

pályaválasztásról, pályaorientációról 
Nem releváns 

x pályaválasztási 
nap 

  
Megvalósul 

folyamatosan 
Folyamatban 

19 

A munkahelyteremtést, - és megtartást, 

valamint a munkavállalást segítő 

tájékoztatás nyújtása 

Folyamatban 

x 
gazdaságfejlesztési 
fórum 2018.03.22. 

Folyamatban (folyamatos) 
Megvalósul 

folyamatosan 
Folyamatban 

20 

Térségi partnerségi fórumok, rendezvények 

szervezése (min. évi 2 fórum, és 4 Irányító 

Csoport ülés) Azok a rendezvényeink, 

melyekre nem volt kötelező elvárás a 

felhívásban, az Irányító Csoport munkaterve 

alapján kerítünk sort.) 

Megvalósult/ folyamatban x Megvalósult 
Megvalósul 

folyamatosan 
Megvalósult 

21 
Foglalkoztatás-bővítéssel járó projektötletek 

kidolgozása, generálása  
Folyamatban folyamatban Nem valósult meg Folyamatban Nem valósult meg 

22 
A foglalkoztatást segítő képzések, tréningek 

szervezése 
Folyamatban 0 Nem valósult meg Folyamatban Megvalósult 

23 
Szakértői tanácsadás a partnerek és a 

célcsoport számára; 
Folyamatban x Információs nap Folyamatban (folyamatos) 

Megvalósul 

folyamatosan 
Megvalósult 
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Sor 

szám 
Kritérium 

Térségi paktumok 

Hódmezővásárhely Mórahalom Szentes-Csongrád Makó Szeged 

Jelenlegi státusz (Megvalósult/Nem valósult meg/Folyamatban, Nem releváns) 

24 
A foglalkoztatási partnerség működésének 

szervezése 
Megvalósult/folyamatban x Folyamatban (folyamatos) 

Megvalósul 

folyamatosan 
Folyamatban 

Működési követelmények 

25 
Felelős menedzsment szervezet kijelölése 

az Irányító Csoport által  
Megvalósult x Megvalósult Megvalósult Megvalósult 

26 

Minimum egy fő, felsőfokú végzettségű, 

min. 2 éves releváns tapasztalattal 

rendelkező alkalmazott  

Megvalósult x Megvalósult Megvalósult Megvalósult 

27 

Önálló irodahelyiség önálló funkcionális 

bútorzattal, tárgyalóval, és a közös szociális 

helyiségek használatának  

Megvalósult x Megvalósult Megvalósult Megvalósult 

28 

Internet eléréssel rendelkező biztonságos 

számítógép jogtiszta irodai alkalmazásokkal 

és nyomtatási/szkennelési 

Megvalósult x Megvalósult Megvalósult Megvalósult 

29 

Vezetékes vagy mobil telefonhasználat, 

irodaszerek biztosítása Szintén a fentiek 

alapján.  

Megvalósult x Megvalósult Megvalósult Megvalósult 

30 

Önálló paktum honlap (vagy honlaprész) 

kialakítása és a szerkesztőségi rendszer 

használatának biztosítása 

Megvalósult 
Aloldal lett létre 

hozva 
Nem valósult meg Folyamatban Megvalósult 

31 
Belső és külső hírlevél rendszer és közös 

dokumentumtár a honlaphoz kapcsolódóan 
Megvalósult x Nem valósult meg Folyamatban Megvalósult 

32 

Az elkészített paktum stratégiához 

kapcsolódóan kialakított rövid távú 

működési akcióterv, a partnerség által 

elfogadott éves munkaterv és költségvetés 

Megvalósult x Megvalósult Megvalósult Megvalósult 

33 

A paktum működés monitoring 

folyamatának leírása és az értékelési rendet 

szabályozó kézikönyv megléte 

Folyamatban x Nem valósult meg Folyamatban Megvalósult 
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Csongrád Megyei paktum projektek monitoring, értékelési jelentése 2018.06.30-án.  2/1.sz. melléklet 

Paktum sztenderdek értékelése    

Státusz  

Térségi paktumok 

  
 Megyei 

paktum  
Összesen 

   

Hódmezővásárhely Mórahalom 
Szentes-

Csongrád 
Makó Szeged Összesen 

   
Partnerségi követelmények      

Partnerségi összetétel      

Teljesítés megvalósult db 5 6 4 5 4 24 12 36      
Teljesítés folyamatban db 2   3     5   5    
Nem releváns db           0   0    

Nem valósult meg db   1   2 3 6   6    

Teljesítés megvalósult % 71% 86% 57% 71% 57% 69% 100% 77%    

Teljesítés folyamatban % 29% 0% 43% 0% 0% 14% 0% 11%    
Nem releváns % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%    
Nem valósult meg % 0% 14% 0% 29% 43% 17% 0% 13%    

Összesen 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%    

Stratégia és jövőkép    

Teljesítés megvalósult db 6 6 6 5 6 29 5 34    
Teljesítés folyamatban db       1   1   1    
Nem releváns db           0   0    

Nem valósult meg db           0   0    

Teljesítés megvalósult % 100% 100% 100% 83% 100% 97% 100% 97%    

Teljesítés folyamatban % 0% 0% 0% 17% 0% 3% 0% 3%    
Nem releváns % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%    
Nem valósult meg % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%    

Összesen 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%    

További kötelező dokumentumok    
Teljesítés megvalósult db 2 3 3 3 3 14 3 17    

Teljesítés folyamatban db 1         1   1    

Nem releváns db           0   0    

Nem valósult meg db           0   0    

Teljesítés megvalósult % 67% 100% 100% 100% 100% 93% 100% 94%    
Teljesítés folyamatban % 33% 0% 0% 0% 0% 7% 0% 6%    
Nem releváns % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%    
Nem valósult meg % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%    

Összesen 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%    
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Státusz  

Térségi paktumok 
 Megyei 

paktum  
Összesen 

   

Hódmezővásárhely Mórahalom 
Szentes-

Csongrád 
Makó Szeged Összesen 

   

Szolgáltatási követelmények    

Paktum tevékenységek, paktumszolgáltatások    

Teljesítés megvalósult db 7 6 1 8 4 26   26    
Teljesítés folyamatban db   1 5   3 9 11 20    
Nem releváns db 1         1   1    

Nem valósult meg db   1 2   1 4   4    

Teljesítés megvalósult % 88% 75% 13% 100% 50% 65% 0% 51%    
Teljesítés folyamatban % 0% 13% 63% 0% 38% 23% 100% 39%    
Nem releváns % 13% 0% 0% 0% 0% 3% 0% 2%    
Nem valósult meg % 0% 13% 25% 0% 13% 10% 0% 8%    

Összesen 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%    

Működési követelmények    

Teljesítés megvalósult db 9 9 6 6 9 39 9 48    

Teljesítés folyamatban db       3   3   3    
Nem releváns db           0   0    

Nem valósult meg db     3     3   3    

Teljesítés megvalósult % 100% 100% 67% 67% 100% 87% 100% 89%    
Teljesítés folyamatban % 0% 0% 0% 33% 0% 7% 0% 6%    
Nem releváns % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%    
Nem valósult meg % 0% 0% 33% 0% 0% 7% 0% 6%    

Összesen 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%    

               
Sztenderdek teljesítése megyei összesen             

Sztenderdek értékelése 

Helyi paktumok 

összesen Megyei paktum  

Sztenderdek teljesítése 

mindösszesen          
Teljesítés megvalósult % 82% 80% 82%          

Teljesítés folyamatban % 11% 20% 13%          
Nem releváns % 1% 0% 0%          
Nem valósult meg % 7% 0% 5%          

Összesen 100% 100% 100%          
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Mérföldkövek és kifizetési kérelmek összhangja megyei összesen           

A mérföldkövek és a kifizetési kérelmek 
összhangja 2018.06.30.  

Térségi paktumok 

Megyei 
paktum  Összesen 

 

Hódmezővásárhely 

Mórahalo

m 

Szentes-

Csongrád Makó Szeged Összesen  

Benyújtott összeg Ft 95 365 008 20 557 509 0 39 032 622 76 136 337 
231 091 

476 71 351 992 
302 443 

468  

Jóváhagyott összeg Ft 83 309 457 17 472 511 0 0 48 880 905 
149 662 

873 62 350 073 
212 012 

946  
Jóváhagyott/Benyújtott támogatások aránya 87% 85%   0% 64% 65% 87% 70%  

Eddig Elért mérföldkövek száma (db) 6 7 0 4 7 4,8 7 5,9  
         

         

Projektben vállalt indikátorok teljesítése megyei összesen           

Projektben vállalt 

indikátorok teljesítése 

2018.06.30. Státusz 

Térségi paktumok 

Megyei 
paktum  Összesen 

Teljesítés 
%-ban Hódmezővásárhely Mórahalom 

Szentes-

Csongrád Makó Szeged Összesen 
Teljesítés 
%-ban 

A foglalkoztatási 

paktumok keretében 

munkaerő-piaci 

programokban 

résztvevők száma 

Cél dátuma 
2018.10.31 230 50 0 230 381 891 

103,70% 
130 1021 

138,10% 
Teljesítés 
2018.06.30 199 0 0 142 583 924 486 1410 

Cél kumulált 562 307 307 567 700 2443   648 3091   

A foglalkoztatási 

paktumok keretében 

álláshoz jutók száma 

Cél dátuma 
2018.10.31 90 0 0 60 0 150 

46,00% 
0 150 

46,00% 
Teljesítés 
2018.06.30 0 0 69 0 0 69 0 69 

Cél kumulált 315 168 168 168 220 1039   366 1405   

A foglalkoztatási 

paktumok keretében 

álláshoz jutók közül a 

támogatás után hat 

hónappal állással 

rendelkezők száma Cél kumulált 50 44 44 44 50 232   184 416   
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Csongrád Megyei paktum projektek monitoring, értékelési jelentése 2018.06.30-án. 2/2.sz. melléklet 

Paktum sztenderdek teljesítése   

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

               

Hódmezővásárhely Mórahalom Szentes-Csongrád Makó Szeged

Térségi paktumok  Megyei paktum

Teljesítés megvalósult % 71% 86% 57% 71% 57% 100%

Teljesítés folyamatban % 29% 0% 43% 0% 0% 0%

Nem releváns % 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Nem valósult meg % 0% 14% 0% 29% 43% 0%
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Térségi paktumok
 Megyei
paktum

Teljesítés megvalósult % 100% 100% 100% 83% 100% 100%

Teljesítés folyamatban % 0% 0% 0% 17% 0% 0%

Nem releváns % 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Nem valósult meg % 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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Hódmezővásá
rhely

Mórahalom
Szentes-
Csongrád

Makó Szeged

Térségi paktumok
 Megyei
paktum

Teljesítés megvalósult % 67% 100% 100% 100% 100% 100%

Teljesítés folyamatban % 33% 0% 0% 0% 0% 0%

Nem releváns % 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Nem valósult meg % 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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Hódmezővásárhely Mórahalom Szentes-Csongrád Makó Szeged

Térségi paktumok  Megyei paktum

Teljesítés megvalósult % 88% 75% 13% 100% 50% 0%

Teljesítés folyamatban % 0% 13% 63% 0% 38% 100%

Nem releváns % 13% 0% 0% 0% 0% 0%

Nem valósult meg % 0% 13% 25% 0% 13% 0%
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Hódmezővásárhely Mórahalom Szentes-Csongrád Makó Szeged

Térségi paktumok  Megyei paktum

Teljesítés megvalósult % 100% 100% 67% 67% 100% 100%

Teljesítés folyamatban % 0% 0% 0% 33% 0% 0%

Nem releváns % 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Nem valósult meg % 0% 0% 33% 0% 0% 0%
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