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Jegyzőkönyv
A TOP-5.1.2-16-KO1-2017
7-00002 projekt keretében megrendezett „Esztergom
Járási Foglalkoztatási Paktum” Irányító Csoportjának 4. (záró) üléséről

Helyszín: e-mailes
mailes szavazás (nem releváns)
Időpont: 2021. március 23-26.
Esztergom Város Önkormányzata, konzorciumi partnerével, a Komárom
Komárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatallal uniós projektet valósított meg a járásban a hátrányos helyzetű, megváltozott
munkaképességű álláskeresők és inaktívak képzési és foglalkoztatási programjainak segíté
segítése,
valamint a járási paktum szervezet létrehozása és működteté
működtetése
se érdekében. A program 2018. október
31-i lezárásával a konzorcium újabb, az első eredményeiből táplálkozó, ráépülő projektet valósít meg.
A Foglalkoztatási Paktum folytatása Esztergom Járás tterületén című, TOP-5.1.2--16-KO1-2017-00002
azonosító számú program támogatási szerződése 2018. december 12
12-én
én megköttetett a partnerek
között. Az Európai Szociális Alap és a Magyar Állam 100%
100%-os
os társfinanszírozásában 229,78 millió
forint támogatásban részesült
sült a konzorcium, hasonló feladatok elvégzésére, a 2020. december 31
31-ig
tartó időszakra vonatkozóan. Többlettámogatás révén a projekt költségvetése 2020
2020-ban 240.440.612
Ft-ra
ra növekedett, és a megvalósítási időszak is 2021. március 31
31-re
re módosult. A projekt szerves
folytatása a Foglalkoztatási paktum megvalósítása Esztergom járás területén elnevezésű, TOP-5.1.2TOP
15-KO1-2016-00002
00002 azonosító számú kezdeményezésnek. Az Irányító Csoport a 2017-ben
2017
megalakult összetételben folytattta tovább a munkáját.
A Paktum
tum új projektje keretében az első ülést 2019. április 4-én
én tartottuk, ahol elfogadtuk az
Ügyrendet, az új Munkaprogramot és a csoport Munkaterv
Munkatervét.
t. Emellett szavaztunk a paktumszervezeti
működéssel kapcsolatos stratégiai projektdokumentumokat érintő változ
változásokról
ásokról is. A második ülésre
2019. november 29-én
én került sor, melyen a grémium megtárgyalta a Fórumon elhangzott
előterjesztéseket és azok elfogadásra kerültek. 2020. március 2-án
án zajlott az ICS
IC 3. ülése, melyen a
projekt előrehaladásáról hallottak informá
információkat a jelenlévők.

Foglalkoztatási Osztály
2500 Esztergom, Lázár Vilmos u. 74.
Tel.: 06-33/413-350
e-mail: foglalkoztatas.esztergom@komarom.gov.hu

A járványveszély 2020 márciusától nem tette lehetővé jelenléti ülések szervezését. A konzorciumi
partnerek rendszeresen kapcsolatban álltak egymással, és az Esztergom Járási Foglalkoztatási
Paktum partnerszervezetei részben a személyes kapcsolattartás mellőzésével, részben a megyei
paktumok tekintetében ernyőszervezeti tevékenységeket is ellátó Megyei Önkormányzat paktum
ülésein, részben a projekt aloldalán (http://www.kemkh.hu/paktumok/esztergom-folytatas) keresztül
tájékozódhattak a fejlesztés megvalósításáról. Ezen kívül a telefonos, e-mailes kapcsolattartás volt
jellemző az elmúlt időszakra.
A projekt vezetői, valamint az Irányító Csoport elnöke fontosnak tartották, hogy a projekteredmények
ismertté váljanak a paktumszervezet előtt, és az ezzel kapcsolatos legfontosabb döntések
megszülessenek. Ezért, élve az Esztergom Járási Foglalkoztatási Paktum Ügyrendje, Szervezeti és
Működési Szabályzata című dokumentum 4.1. pontjában írott lehetőséggel, írásbeli döntéshozatali
eljárás keretében, írásbeli szavazással zajlott a paktumszervezet záró Irányító Csoport ülése. (A
meghívó és az előterjesztések e-mailben kerültek kiküldésre az Irányító Csoport tagjai számára, és a
szavazatok is e-mailben érkeztek vissza az ICS tagok részéről.)
Az elektronikus Irányító Csoport ülés meghívója 2021. március 23-án került megküldésre az Irányító
Csoport

tagok,

valamint

másolatban

a

projekt

megvalósításában

résztvevők

számára.

Felsorolásszerűen az alábbi (az Esztergom Járási Foglalkoztatási Paktum Ügyrendje, Szervezeti és
Működési Szabályzatában, valamint a paktumszervezet Irányító Csoport Munkatervében nevesített
összes) Irányító Csoport tagok kaptak meghívót e-mailben:
1. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal (képviseli: Horváth Szeder Gábor hivatalvezető,
KEM KH Esztergomi Járási Hivatal)
2. Esztergom Város Önkormányzata (képviseli: Erős Gábor alpolgármester)
3. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat (képviseli: Steindl Balázs alelnök)
4. Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (képviseli: dr. Szerencsés László
elnök)
5. Tát Város Önkormányzata (képviseli: Turi Lajos polgármester)
6. Esztergomi Szakképzési Centrum (képviseli: Dr. Német Szilárd Péter kancellár)*
*Az előterjesztések a Tatabányai Szakképzési Centrum részére kerültek kiküldésre, mely szervezet
írásban jelezte, hogy illetékességből a levelet továbbította az Esztergomi Szakképzési Centrumnak. A
szavazatokat az Esztergomi Szakképzési Centrum nyújtotta be.
A meghívóban az alábbi napirendi pontok szerepeltek:
1. napirend: Beszámoló a projekt eredményeiről (képzések, munkaerőpiaci szolgáltatások,
foglalkoztatás, indikátorok), a Foglalkoztatási Stratégia és Akcióterv megvalósulásáról (írásbeli
– e-mailes – szavazás)
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2. napirend: Záró paktumminősítési eljárás (írásbeli – e-mailes – szavazás)
Az Irányító Csoport tagok nem tettek módosító javaslatot a napirendi pontok tekintetében.
Az 1. napirend előterjesztése bemutatta a projekt előrehaladását az előző Irányító Csoport ülés óta
eltelt időszakra vonatkozóan, valamint a megvalósult eredményeket. (A beszámolót az előterjesztés 1.
számú melléklete tartalmazza.) Így kitért a projektbe bevonási tevékenységekre, a képzési
tevékenységekre, az ügyfelek számára nyújtott munkaerőpiaci szolgáltatásokra, valamint az
ügyfeleket foglalkoztatók számára nyújtott bérjellegű támogatási formákra, illetve a vállalkozóvá válási
támogatásokra. Az előterjesztés ezen felül kitért az elért mutatószámok ismertetésére, a
Közreműködő Szervezet felé megvalósult tevékenységekre, az egyéb együttműködésekre és
adatszolgáltatásokra (különösen az Innovációs és Technológiai Minisztérium Foglalkoztatási Szolgálat
Főosztálya számára benyújtott statisztikai jelentésekre), a Foglalkoztatási Stratégia és Akcióterv, a
Munkaprogram megvalósulására, valamint a pénzügyi teljesítések összefoglalására. A dokumentum
ismerteti, hogy a projekteredmények széles körű, a paktumszervezeti tagok és az érintett szervezetek
számára történő bemutatása érdekében záró kiadvány készül, amely postázásra kerül, illetve
letölthető

lesz a

projekt kormányhivatali

honlap

aloldaláról

(http://www.kemkh.hu/paktumok/

esztergom-folytatas) is.
Az 1. napirendi pontra vonatkozóan mind a 6 Irányító Csoport tag megküldte határidőben szavazatát.
Ennek alapján az Irányító Csoport elnöke meghozta az Esztergom Járási Foglalkoztatási Paktum
Irányító Csoportja nevében – 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül – az 1/2021. (III.
26.) sz. ICS határozatot: elfogadta a Beszámoló a projekt eredményeiről (képzések,
munkaerőpiaci szolgáltatások, foglalkoztatás, indikátorok), a Foglalkoztatási Stratégia és
Akcióterv megvalósulásáról szóló előterjesztést az abban írottaknak megfelelően.

A 2. napirend előterjesztése a kötelezően megvalósítandó záró paktumminősítés volt. Az Innovációs
és Technológiai Minisztérium által korábban biztosított excel táblázat kitöltésével, valamint ennek
értékelésével szükséges a feladatnak megfelelni. A kitöltött táblázat kiküldésre került az előterjesztés
1. számú mellékleteként. A projektadatok mellett meghatározott objektív és szubjektív kérdéssorok
mentén történt a projekteredmények, illetve a 2020. márciusi időszaki projektértékelés után lezajlott
megvalósításbeli

tények

közlése.

Az

értékelés

részeként

megtörtént

a

táblázatban

a

projekteredmények rögzítése. Ez alapján a Támogatási Szerződésben vállalt, és a jelen
időmagasságban releváns mutatószámokat a projekt teljesítette. A járványveszély nem befolyásolta
érdemben a projektbe bevont ügyfelek egyéni programjainak teljesülését, csak a képzések
tekintetében, a 2. képzési esemény megvalósításában volt szükséges szüneteltetéssel élni, de a
képzés végül 2020 nyarán befejeződött, minimális lemorzsolódási létszámmal. A rendkívüli
járványügyi helyzet ugyanakkor 2020 márciusától nem tette lehetővé a Munkatervekben vázolt Fórum,
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illetve Irányító Csoport ülések megrendezését, mely feladatokat online, e-mailes, illetve telefonos
kapcsolattartási lehetőségekkel pótolt paktumszervezet és a projektvezetőség.
A 2. napirendi pontra vonatkozóan mind a 6 Irányító Csoport tag megküldte határidőben szavazatát.
Ennek alapján az Irányító Csoport elnöke meghozta az Esztergom Járási Foglalkoztatási Paktum
Irányító Csoportja nevében – 6 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül – a 2/2021. (III.
26.) sz. ICS határozatot: elfogadta a Záró paktumminősítési eljárásról szóló előterjesztést az abban
írottaknak megfelelően.

Az előterjesztések, illetve a projekt kapcsán nem érkezett egyéb észrevétel, javaslat, ezért Horváth
Szeder Gábor elnök a jelen jegyzőkönyvben ezúton is megköszöni az Irányító Csoport kétéves
munkáját, és reményét fejezi ki, hogy az Esztergom Járási Foglalkoztatási Stratégiában nevesített
középtávú célkitűzések a jövőben is megvalósulnak. Erre jó esély mutatkozik, hiszen a Magyar
Államkincstárhoz 2021 márciusában benyújtásra került a TOP-5.1.1-16-KO1-2018-00001 KomáromEsztergom megyei foglalkoztatási paktum együttműködés megerősítése 2018-2020 című megyei
projekt többlettámogatására és hosszabbítására irányuló kérelem, melynek részét képezi az
Esztergomi Járás hatóterületének beintegrálása a megyei projektbe. Ily módon a járásban élő
célcsoporti

potenciális

ügyfelek,

valamint

lehetséges

foglalkoztatóik

a

közeljövőben

ismét

részesülhetnének a Program nyújtotta támogatásokból.
Esztergom, 2021. március 29.
Melléklet: a benyújtott szavazatok összefoglalója
Készítette:
Digitálisan aláírta:
SteindlSteindl-Arató Vera
2021.03.29
Arató
Vera Dátum:
10:37:04 +02'00'
…………………………………..

HorváthSzeder
Gábor
……………………………….

Digitálisan aláírta: Horváth-Szeder Gábor
DN: c=HU, l=Tatabánya,
2.5.4.97=VATHU-15789336-2-11,
o=Komárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal, sn=Horváth-Szeder,
givenName=Gábor,
serialNumber=DO20141218-7DO9,
cn=Horváth-Szeder Gábor
Dátum: 2021.03.29 13:46:27 +02'00'

Steidl-Arató Vera osztályvezető

Horváth Szeder Gábor

jegyzőkönyv-hitelesítő

elnök
Irányító Csoport
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Melléklet a 4. számú Irányító Csoport üléshez
Foglalkoztatási Paktum folytatása Esztergom Járás területén
TOP-5.1.2-16-KO1-2017-00002
Az Irányító Csoport által benyújtott szavazatok összesítése:
Irányító Csoport tag

1.

Komárom-Esztergom Megyei

Kormányhivatal
2.

Esztergom Város

Önkormányzata
3.

Komárom-Esztergom Megyei

Önkormányzat
4.

Komárom-Esztergom Megyei

Kereskedelmi és Iparkamara
5.

Tát Város Önkormányzata

6.

Esztergomi Szakképzési

Centrum

Szavazatok

Szavazat az

Szavazat a 2.

benyújtásának

1. napirendi

napirendi

dátuma

pontra

pontra

2021.03.26.

IGEN

IGEN

2021.03.26.

IGEN

IGEN

2021.03.23.

IGEN

IGEN

2021.03.25.

IGEN

IGEN

2021.03.25.

IGEN

IGEN

2021.03.25.

IGEN

IGEN

Összesítés:
Az összes Irányító Csoport tag benyújtotta határidőben (2021. 03. 23. – 2021. 03. 26. között) írásbeli
szavazatát.
1.

napirendi pont: 6 igen szavazat, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás.

2.

napirendi pont: 6 igen szavazat, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás.
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