
 
 

VAS MEGYEI KÖZGYŰLÉS 
ELNÖKE 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum 2014-2020 projektben  

költségnövekmény igény benyújtásáról 

 

A Vas Megyei Önkormányzat konzorciumban a Vas Megyei Kormányhivatallal és a 

Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-

vel 2016. augusztusától valósítja meg a megyei foglalkoztatási együttműködést, a 

TOP-5.1.1-15-VS1-2016-00001 azonosítószámú projektet. A projektmegvalósítás alatt 

igazi szoros és szakmai együttműködés alakult ki a partnerek között, mely 

nagymértékben hozzájárult a projekt sikereihez, az elért eredményekhez (2020.06.30-i 

adatok): 

• munkaerő-piaci programokban résztvevők száma: 418 fő (122%) 

• a foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók száma: 215 fő (144%) 

• a támogatás után hat hónappal állással rendelkezők száma 140 fő (140%).  

Felhasználásra került foglalkoztatást elősegítő támogatás összege: 317.074.655 Ft 

Felhasználásra került képzési támogatás összege: 20.357.490 Ft 

 

A szerződött támogatási összeg a fenti eredmények megvalósítására nyújtott 

fedezetet. 

Az indikátorok „túlteljesítése” mutatója a Paktum projektek által nyújtott támogatások 

iránti igényeknek, keresletnek. A Vas Megyei Önkormányzat konzorciumi tagja 

mindhárom, a megyében működő foglalkoztatási Paktum projektnek (TOP-5.1.1-15-

VS1-2016-00001, TOP-5.1.2-15-VS1-2016-00001, TOP-5.1.2-15-VS1-2016-00002), így 

kellő rálátással bír a megyei paktumok működésére, keretfelhasználására, felmerülő 

célcsoporti igényekre és az azokra kínálkozó támogatási lehetőségekre. Vas megyében 

rendkívül sikeresek a Paktum projektek, mindhárom projekt teljesíti az eredeti 

indikátor célkitűzéseket, sőt várhatóan jóval meghaladja azokat. A konzorciumi 

partnerek közötti aktív szakmai együttműködésnek köszönhetően a támogatási 

lehetőségek, információk közvetlen csatornán keresztül jutnak el az érintettekhez 

(célcsoporti személyek, munkáltatók), így a lehető leghatékonyabban valósul meg a 

támogatási forrás felhasználása. A Paktum projektek specialitása a mentor program 

működtetése, egy ügyfél „életútjának” nyomonkövetése a támogatás folyósítását 

követően is (nem engedjük el az ügyfél kezét), így lehetőség nyílik a felmerülő 

problémák proaktív megoldására, ill. a munkaerő-piacról közvetlen, naprakész 

információk, adatok, igények rögzítésére, elemzésére.  

2020. május hónapban a Vas Megyei Önkormányzat kezdeményezésére megalakult a 

Foglalkoztatási Fórum, melynek legfontosabb célkitűzései: 



2 

 

• a térségi szereplők közötti információáramlás és véleménycsere ösztönzése, a 

térségi szereplők közötti kezdeményezések összehangolása, partnerségek erősítése, 

problémák felvetése, javaslatok megfogalmazása a szakképzés, felnőttképzés, 

foglalkoztatás területén, 

• Vas megye foglalkoztatás-politikai céljainak, tevékenységeinek, 

tapasztalatainak minél szélesebb körben történő megismertetése, 

• foglalkoztatási célú kormányzati intézkedések megvalósulásának segítése, 

fejlesztési forrás koordináció. 

 

A Foglalkoztatási Fórum életre hívása, szervezése már 2020. év elején megkezdődött, 

hivatalos formában történő megalakulása viszont éppen a koronavírus okozta 

világjárvány magyarországi járványügyi veszélyhelyzet időszakára datálódott. A 

korábban megfogalmazott célok a járvány miatt még jobban felerősödtek, sürgetőbbé 

váltak.  

 

Magyarország számára kiemelt feladat a gazdaság védelmével és az újraindításával 

kapcsolatos programok elindítása. Számos intézkedés született már és kerül még 

kihirdetésre, melynek elsődleges célja a beruházások támogatása, a munkahelyek 

megtartása és védelme. Megyei szinten a foglalkoztatási paktum megfelelő platformja 

a munkaerő-piaci programok koordinálásának.  

 

Mindhárom foglalkoztatási paktum felhasználta már a rendelkezésre álló támogatási 

keret 100%-át, így a világjárvány okozta gazdasági nehézségek időszakára nem 

rendelkezik szabad támogatási kerettel, melyet bérköltség támogatásra (munkába 

állásra), vállalkozóvá válásra vagy átképzésre fordíthatna, melyek iránt jelentősen 

megnőtt a célcsoporti igény, kereslet. 

 

Jól működő, tapasztalt és azonnal indítható támogatások nyújtására készen álló 

konzorcium által biztosítható a hatékony forrásfelhasználás. Költségnövekmény 

igénylésével a további 250 millió  Ft támogatási keretösszeg által még kb. 150 fő 

munkaerő-piaci programját tudjuk segíteni, és kb. 100 fő foglalkoztatási támogatására 

nyújt fedezetet az igényelt keretösszeg: 80 fő elhelyezkedésére ill. 20 vállalkozás 

elindítására ad lehetőséget a költségnövekmény keretösszege (arányok a 

megvalósításkor felmerülő célcsoporti igényekhez igazításra kerülnek). 

 

A megyei foglalkoztatási paktum (TOP-5.1.1-15-VS1-2016-00001) foglalkoztatást 

elősegítő támogatási palettája nem tartalmazta a vállalkozóvá válási támogatást, 

melyre – a két helyi paktum által beérkező ügyféligény, illetve a megyei paktum 

mentoraihoz érkező közvetlen megkeresések által – viszont jelentős célcsoporti igény 

jelentkezik, így a költségnövekmény keretösszegéből által vállalkozóvá válási 

támogatás nyújtását is kezdeményezzük. 
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Tisztelettel kérjük a Közgyűlés jóváhagyását a 250.000.000 Ft összegű 

költségnövekmény igény benyújtására vonatkozóan annak érdekében, hogy a Vas 

megyei foglalkoztatási támogatások továbbra is aktívan, célzottan, hatékonyan 

működhessenek és hozzájárulhassanak a gazdaság újraindításához 

 

Határozati javaslat: 

 

A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum 2014-

2020 című, TOP-5.1.1-15-VS1-2016-00001 azonosítószámú projekthez 250.000.000 - Ft 

összegű költségnövekményre vonatkozó igény benyújtását jóváhagyja. 

 

Felelős:     a közgyűlés elnöke 

Határidő:  azonnal 

 

 

Szombathely, 2020. július 15. 

 

Majthényi László sk.  

     


