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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 

 
 

Készült: Győrött, az Irányító Csoport 2018. szeptember 27-én tartott üléséről. 

 
Az ülés kezdődött: 10 óra 30 perckor, véget ért 11 óra 30 perckor 

 
Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív alapján 

 
Részt vesznek még az ülésen: mellékelt jelenléti ív alapján 

 
Németh Zoltán, Irányító Csoport elnöke: 

Németh Zoltán elnök köszöntötte a résztvevőket. 

 
Az Irányító Csoport ülésen a 10 fő tagból 8 fő van jelen, tehát az ülés határozatképes. 

 
A megjelent tagok száma alapján az egyszerű szótöbbségi szavazáshoz legalább 5 

szavazat, a minősített többséghez 6 szavazat szükséges. 
Az ülésre javasolt napirendi pontokat tartalmazó módosított meghívót a tagok megkapták. 

 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek napirendet módosító javaslata. 

 

Napirendet módosító egyéb javaslat nem hangzott el. 
 

Németh Zoltán, Irányító Csoport elnöke: 
Szavazásra bocsátotta a napirendi javaslatot. 

 
Az Irányító Csoport egyhangú szavazással a napirendi pontot elfogadta. 

 
1. napirendi pont 

Beszámoló a TOP-5.1.1-15-GM1-2016-00001 azonosító számú „Megyei szintű 

foglalkozási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési 
együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében” című projekt aktuális 

helyzetéről. 
Előadó: Török-Petes Katalin, Paktumiroda munkatárs 

 
2. napirendi pont 

A GYMSM Kormányhivatal tájékoztatása a képzéssel kapcsolatos 
tapasztalatokról.  

Előadó: GYMSM Kormányhivatal munkatársa 

 
3. napirendi pont 

Helyi Paktumok beszámolói a paktumban végzett eddigi tevékenységeikről.                                                                      
Előadó: Mosonmagyaróvár, Tét, Pannonhalma 

 
 

 
 



4. napirendi pont: 

Egyebek 

 
NAPIREND TÁRGYALÁSA: 

 
1. napirendi pont 

Beszámoló a TOP-5.1.1-15-GM1-2016-00001 azonosító számú „Megyei szintű 
foglalkozási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési 

együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében” című projekt aktuális 
helyzetéről. 

Előadó: Török-Petes Katalin, Paktumiroda munkatárs 
 

Török-Petes Katalin, Paktumiroda munkatárs: 

2018. június 25-én a Közreműködő Szervezet, a Magyar Államkincstár tartott egy helyszíni 

ellenőrzést a Megyei Paktumnál, így az ezt követő időszakban hiánypótlással foglalkoztak, 

amit július 27-én benyújtottak és el is fogadtak. A Pénzügyminisztérium július elején tartott 

egy regionális értekezletet a Paktumoknak. Itt került említésre, hogy ha van rá igény a 

Foglalkoztatási Szolgálat Főosztály képzéssel is kívánja segíteni a Foglalkoztatási 

Paktumokat. Ennek keretében kérték tőlünk a szolgáltatási szervezetek képzési igényeinek 

összegyűjtését. Ezeket begyűjtötték a városi és a helyi paktumoktól is és megküldték a 

részükre. Ugyanezen az értekezleten szóba került az is, hogy a Foglalkoztatási Szolgálat 

Főosztály paktumkoordináció keretében összegyűjti a TOP programok által eddig született 

jó gyakorlatokat, azzal a céllal, hogy hozzáférhetővé tegyék minden paktum számára. Így 

ezeket is összegyűjtötték és megküldték a részükre. Ernyőszervezeti feladatuknak eleget 

téve augusztus 23-án Téten vettek rész Irányító Csoport ülésen, ahol fő napirendi pont 

volt a 2018. évi munkaterv ismertetése és elfogadása. A Paktumirodát több alkalommal is 

felkeresték ügyfelek, akiket tájékoztattak a projekt nyújtotta lehetőségekről. Győrben, 

szeptember 9-én került megrendezésre a Kenyérfesztivál, amelyen részt vettek és 

próbálták népszerűsíteni a Megyei Paktumot. Szórólapokat osztogattak, illetve 

tájékoztatást adtak a projektről. Szeptember 20-án Mosonmagyaróváron képviselte a 

Megyei Paktumot, ahol Partnerségi Fórum ülést tartottak és ekkor került megrendezésre 

az „Álláskeresési és Pályaorientációs Információs nap” elnevezésű rendezvényük, amelyen 

az álláskeresők és a pályakezdők számára tartottak hasznos és érdekes előadásokat illetve 

különböző cégek mutatkoztak be. Szeptember 26-án Téten vettek részt Irányító Csoport 

ülésen, ahol az előző ülés óta történtekről kaptak tájékoztatást. A Kormányhivatal 

tájékoztatás szerint jelenleg 154 fő a programba bevontak száma, ebből 1 fő pedig Építő- 

és anyagmozgató gép kezelőiképzésben. 

Németh Zoltán, Irányító Csoport elnöke: 

Megköszönte a beszámolót. 

Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra bocsátotta a beszámolót. 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Foglalkoztatási Paktum Irányító Csoportja 8 igen 

egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 

5/2018(IX.27.) ICS 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Foglalkoztatási Paktum Irányító Csoportja  a TOP-

5.1.1-15-GM1-2016-00001 azonosító számú „Megyei szintű foglalkozási 

megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések Győr-

Moson-Sopron megyében” című projekt aktuális helyzetéről szóló beszámolót 

elfogadta. 

 

 



Határidő: 2018. szeptember 27. 

Felelős: Németh Zoltán, az Irányító Csoport elnöke 

 
2. napirendi pont 

A GYMSM Kormányhivatal tájékoztatása a képzéssel kapcsolatos 

tapasztalatokról.  
Előadó: Gráczol-Keller Katalin, GYMSM Kormányhivatal munkatársa 

 
Gráczol-Keller Katalin, GYMSM Kormányhivatal munkatársa: 

Győri Járási Hivatalban nagyobb létszámmal mutatkozik érdeklődés az angol, valamint a 

német nyelvi képzések iránt, melyek segítenék az elhelyezkedést. Az ügyfelek között 

vannak olyanok, akik a képzésen való részvétel érdekében megszakítják a 

közfoglalkoztatásban való munkájukat, vagy GYES-en vannak, s örülnek a lehetőségnek, 

hogy ez időszak alatt szakmát tudnak szerezni. Többen az önálló vállalkozás indításához 

végzik el a képzést (kézápoló és műköröm-építő). Az ügyfelek nagy része rövid ideig 

regisztrált. Mivel a TOP 5.1.1 program területi lefedettségéből adódóan kevesebb a 

képzésre jelentkező ügyfél, ám egy-egy képzési csoport csak megfelelő létszámú 

jelentkező esetén indulhat, célszerű a vegyes csoportok indítása (több programból 

összegyűjtve). 

Mosonmagyaróvári Járási Hivatalban nehezítő körülménynek számít, hogy a képzések 

zömében győri helyszínen kerülnek indításra, és az utazást nem minden ügyfél vállalja. 

Mosonmagyaróváron nagyobb arányban a TOP 5.1.2 Mosonmagyaróvár projektbe 

bevonható ügyfelek jelentkeznek, a megyei településekről kevés az érdeklődő.  

Csornai Járási Hivatalban csekély az érdeklődés a képzések iránt, akik mégis 

jelentkeznek, sok esetben a leválogatón már nem jelennek meg.  

Kapuvári Járási Hivatalban minden ügyfelet tájékoztatnak az aktuális képzési 

lehetőségekről, kiemelten az első interjú alkalmával. Az aktuális képzésekkel kapcsolatos 

információk elérhetők az ügyféltérben is. A Kapuvári Járási Hivatalhoz tartozó megyei 

ügyfelek száma kevés, így szintén csak vegyes csoportok indításával tudnának képzésen. 

 
Németh Zoltán, Irányító Csoport elnöke: 

Megköszönte a tájékoztatást. 

Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra bocsátotta a tájékoztatót. 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Foglalkoztatási Paktum Irányító Csoportja 8 igen 

egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

6/2018(IX.27.) ICS 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Foglalkoztatási Paktum Irányító Csoportja a 

GYMSM Kormányhivatal tájékoztatását a képzéssel kapcsolatos tapasztalatokról 
tudomásul veszi.  

  

Határidő: 2018. szeptember 27. 

Felelős: Németh Zoltán az Irányító Csoport elnöke 

 

3. napirendi pont 

Helyi Paktumok beszámolói a paktumban végzett eddigi tevékenységeikről.                                                                      
Előadó: Mosonmagyaróvár, Tét, Pannonhalma 



 

Bagoly Ádám, Mosonmagyaróvár paktumiroda munkatárs: 

Ismertette a mosonmagyaróvári térségi paktum tagszervezeteit, Mosonmagyaróvár Város 
Önkormányzata, Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, Mosonmagyaróvári 

Polgármesteri Hivatal, Szociális Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Kft. 
Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat, Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és 

Iparkamara. 
AQUA Szolgáltató Kft., BOS Automotive Products Magyarország Bt., Greiner Bio-One 

Hungary Kft., Mosonmagyaróvár és Vidéke Ipartestület, Movinnov Kft., Rekultiv 
Magyarország Kft., SMR Hungary Bt., VNT Metal Hungary Kft., Winkler Tüzép Kft. 

A paktumhoz csatlakozott 16 település, ezek Bezenye, Darnózseli, Dunakiliti, Dunasziget, 
Feketeerdő, Halászi, Hegyeshalom, Károlyháza, Kimle, Levél, Máriakálnok, 

Mosonmagyaróvár, Mosonszolnok, Mosonudvar, Rajka, és Újrónafő. 

Indikátorok összesen 196 fő bevont, célcsoport szerinti megbontás szerint alacsony iskolai 
végzettségű 11 fő, 25 év alatti 56 fő, 50 év feletti 40 fő, Gyesről, Gyedről visszatérő 17 fő,  

foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő 4 fő, tartós munkanélküli 24 fő,  
megváltozott munkaképességű 9 fő, roma nemzetiségű 4 fő, közfoglalkoztatottak 4 fő, 

inaktív 27 fő. 
A 196 bevont személyből vállalkozóvá válási támogatást kapott 34 fő, bérköltség 

támogatást kapott 67 fő, bértámogatást kapott 4 fő, képzés 9 fő, önállóan elhelyezkedett 
37 fő. 

Pályaorientációs napokat szerveztek már több alkalommal is (2017.09.28. , 2018.01.16., 

2018.09.20.). 
Több sikertörténetről is beszámolt. 

Említette, hogy vannak nehézségek, például az ügyfelek nagy része nehéz családi háttérrel 
rendelkezik, a megváltozott munkaképességű, az alacsony iskolázott munkavállalót nehéz 

elhelyezni. Kiemelte a munkáltatói rugalmatlanságot is, a határ közelségét. A képzésekkel 
kapcsolatban elmondta, hogy költségátcsoportosítást szeretnének. 

 
Németh Zoltán, Irányító Csoport elnöke: 

Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Molnár Krisztián, Tét paktumiroda munkatárs: 

Elmondat, hogy 2017. május 31-án megalakult a paktumszervezet (Foglalkoztatási Fórum, 

Irányitó Csoport, Paktum Iroda) Tét városában. Együttműködési megállapodás került 

aláírásra a közreműködő szervezetekkel, melyben rögzítésre kerültek a legfontosabb 

célkitűzések, melyek menték a partnerek együttműködnek a projekt ideje alatt. 2017. 

június 29-i Foglalkoztatási Fórum ülésén elfogadásra került a Megvalósíthatósági 

tanulmány, Foglalkoztatási Stratégia, valamint a Munkaterv. Beszerzésre került a 

Paktumiroda működéséhez szükséges összes eszköz. Aláírásra került a Támogatási 

szerződés 1. sz. módosítása, valamint a 2. mérföldkő teljesítése sikeresen befejeződött. 

2018. február 7-én Konzorciumi tagok közötti egyeztető ülést tartottak. Tisztázásra 

kerültek a programmal kapcsolatos gyakorlati tudnivalók. 2018 márciusában aláírásra 

került a Támogatási szerződés 2. sz. módosítása. 2018 áprilisától megkezdődtek a 

célcsoportok felkutatása-bevonása, valamint munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtása. Az 

induló képzésekkel kapcsolatos tájékoztató anyagot a Kormányhivatal és 

Projektmenedzsment munkatársaival egyeztetve folyamatosan jelentetik meg a 

rendelkezésre álló fórumokon, mint például Tét Város honlapja, Városi könyvtár honlapja, 

utcai hirdetőtáblák, valamint a negyedévente megjelenő Téti Híradó-Szülőföldem című lap, 

amely minden téti családhoz közvetlenül eljut. Ennek köszönhetően a paktumirodában 

több alkalommal is adtak szóbeli és írásbeli tájékoztatást a projektről a bennünket 

felkereső ügyfeleknek, valamint több alkalommal személyes egyeztetéseket folytattak a 

helyi vállalkozókkal a projekt sikeres megvalósítása érdekében. A programba április óta 20 



fő bevonása történt meg a 10 célcsoportot illetően, így a november 15-ig előírt 7. 

mérföldkövet (célérték 13 fő) is sikerült teljesíteni. 

 

Kovács Tamás, Pannonhalma paktumiroda munkatárs: 

Elmondta, hogy elég hányattatott sorsú projekt. Tavaly júniusban alakult meg. Elfogadásra 

került a stratégia, a munkaterv és az ügyrend. Június 30-án bement a projektfejlesztési 

záró mérföldkő a Kincstárhoz, amit novemberben fogadtak el, de az elfogadásnak volt egy 

feltétele, egy költségátcsoportosítás. Ők ezzel kapcsolatban kifogást adtak be, amit idén 

májusra sikerült elbírálni. Ekkor jött az a lehetőség, hogy ezt a pénzt át lehetne 

csoportostani bölcsődefejlesztésre, de az önkormányzat ezt nem tudja meglépni. Emiatt 

megint egy pár hónapot csúszott a projekt. A Kincstár előírta, hogy mit kellene csinálni a 

szerződésmódosítással kapcsolatban, de azt hogy hogyan az nem derült ki. Erre múlt hét 

pénteken jött meg a válasz. A végleges szerződésmódosítást 28-án adják be, ami után 

végre érdemben is elindulhat a paktum. A szerződésmódosítást úgy sikerült összerakniuk, 

hogy nem kell felküldeni az Irányító Hatóságnak, ezt a Kincstárnál házon belül meg tudják 

oldani. Reményeik szerint így október közepére elindulhat a paktum, ez a befejezési 

határidő kitolásával is jár. Jövő év december 31-ig tudják meghosszabbítani elsőkörben. 

Már korábban elkezdték hirdetni, úgyhogy vannak talonban már, akiket be lehet vonni. 

Németh Zoltán, Irányító Csoport elnöke: 

Összegezte, hogy eszerint 14 hónap óta áll a pannonhalmi paktum. Megkérdezte a 
kollégáit, hogy az indikátorok teljesítésénél bekerült-e abba a listába, ahol meg voltak 

határozva az elvárások. 
 

Encsyné dr. Nánási Ágnes projektmenedzser: 
A paktumokat csúsztattuk, a Pannonhalmáét is. Nincsenek benne a listában. 

 
Németh Zoltán, Irányító Csoport elnöke: 

Készült egy lista amire az elején a paktumok feliratkozhattak, hogy határidőre be tudják 

fejezni programjaikat. Ennek függvénye, hogy hogyan és mikor tudják lehívni az EU-s 
pénzeket. 

 
dr. Árvay István polgármester Mosonmagyaróvár: 

Elmondta, hogy az Irányító Hatoság számára olyan, mint egy fantom hatóság, mivel soha 
senkit nem tud utolérni. Jó lenne, ha lenne egy kontakt személy, akivel időnként meg 

lehetne beszélni a kérdéses problémákat. 
 

Németh Zoltán, Irányító Csoport elnöke: 

Elismerését fejezte ki Mosonmagyaróvárnak, mert a legkimagaslóbb számokat hozza. Úgy 
gondolták, hogy az egyik legnehezebb térség munkaerőpiaci helyzetét tekintve, mivel 

határ melletti és egyéb más munkaerő elvándorlás miatt is. 
Látszik, hogy minden egyes ember számít. A cigány ember, aki most fuvaroz, mert C.kat. 

jogosítványhoz segítette a paktum, ezzel nem csak neki tettek jót, hogy munkához 
juttatták, hanem a gazdaságnak is. 

 
dr. Árvay István polgármester Mosonmagyaróvár: 

Megkérdezte jelen lévő kollégáját, hogy van-e facebook profiljuk. 

 
Bagoly Ádám Mosonmagyaróvár paktumiroda munkatárs: 

Igen, van. 
                    

dr. Árvay István polgármester Mosonmagyaróvár: 
Megkérdezte, hogy ezt reklámozzák-e, illetve hogy terjesztik. Érdeklődött, hogy 

összeségében van-e ennek a paktumnak facebook oldala? 
 

 



Török-Petes Katalin paktumiroda munkatárs: 

Nincsen. 

 
Bagoly Ádám Mosonmagyaróvár paktumiroda munkatárs: 

Elmondta, hogy a pályaválasztasi napon volt egy olyan feladat, hogy a jelenlévők szelfit 
készíthetnek egy általuk kiválasztott stand elött és ha azt feltöltötték a facebook oldalra,  

értékes nyereményeket nyerhettek. 
 

Németh Zoltán, Irányító Csoport elnöke:  

Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás, amit itt érdemes lenne 

megbeszélni. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Szavazásra bocsátotta a beszámolókat. 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Foglalkoztatási Paktum Irányító Csoportja 8 igen 

egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 

7/2018(IX.27.) ICS 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Foglalkoztatási Paktum Irányító Csoportja 
elfogadta a Helyi Paktumok a paktumban végzett eddigi tevékenységeikről szóló 

beszámolót. 

 

Határidő: 2018. szeptember 27. 

Felelős: Németh Zoltán az Irányító Csoport elnöke 

 
4. napirendi pont 

Egyebek 
 

 
Németh Zoltán, Irányító Csoport elnöke: 

Megköszönte az ülésen való részvételt és az ülést bezárta. 
 

 

 
Győr, 2018. október 1. 

 
 

 

 

 

 

  Török-Petes Katalin             Németh Zoltán 

 Paktumiroda munkatárs               az Irányító Csoport elnöke 

     


