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A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében (TOP) 2015. 
december 23-án jelent meg a TOP-5.1.1-15 azonosító számú a „Megyei szintű 
foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési 
együttműködések” című pályázat, amelyre főkedvezményezettként a megyei 
önkormányzatok nyújthatnak be támogatási kérelmet. A támogatási kérelmek 
benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség, vezetőként 
kizárólag a megyei önkormányzatok jelölhetők meg. A konzorciumba kötelező 
bevonni az állami foglalkoztatási szervként eljáró megyei kormányhivatalt, de 
partnerek lehetnek még önkormányzatok, állami, önkormányzati többségi 
tulajdonú non-profit képzőintézmények, civil szervezetek, többségi 
önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaságok is. A pályázat fő célja 
az emberi erőforrás fejlesztése, a foglalkoztatás ösztönzése és a társadalmi 
együttműködések támogatása foglalkoztatási paktum keretében. A pályázat a 
helyi (gazdasági, önkormányzati és civil) szereplők összefogására épít és olyan 
projekteket támogat, amelyek elősegítik a gazdasági növekedést és ezzel együtt 
a foglalkoztatás emelkedését. 
Szinte ugyanezzel a tartalommal jelent meg az 5.1.2-15 azonosító számú „Helyi 
foglalkoztatási együttműködések” című pályázati felhívás, azzal a különbséggel, 
hogy a projektjavaslat vonatkozásában járásszékhely, vagy térségi központ helyi 
önkormányzata szerepel kedvezményezettként a megyei önkormányzat helyett. 
Fentieken túl a megyei jogú városok számára is kiírásra került a TOP-6.8.2-15 
azonosító számú, „Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város 
területén és várostérségében című pályázat.” 
A pályázati kiírások tartalmaznak a projektekkel kapcsolatos területi 
korlátozásokat és elvárásokat is, amelyek véleményem szerint megkövetelik, 
hogy a megyei önkormányzat, a megyeszékhely és a járásközpontok 
egyeztetéseket folytassanak a projektjeik tartalmára vonatkozóan. Ezek a 
következők: 



- Megyei/foglalkoztatási megállapodások területi hatálya a megye egészére 
kiterjed, ez alól kivételt képez a megyei jogú város, vagy a megyei jogú 
város és annak vonzáskörzete, mely területre a megyei jogú város 
paktumának (TOP-6.8.2) hatálya kiterjed. Ezáltal a támogatás kizárólag 
az adott megye közigazgatási területén belül használható fel, bele nem 
értve a megyei jogú város paktumának (TOP-6.8.2) területét. 

- A megyei paktum és a helyi paktumok (TOP-5.1.2) között nincs területi 
lehatárolás, a megyei paktum csak a megyei jogú város paktumával nem 
lehet területi átfedésben. A komplex projektjavaslatok érdekében a 
Megvalósíthatósági Tanulmányban (MT) – Megyei Gazdaság- és 
Foglalkoztatás-fejlesztési Együttműködési Programjukban) megyei, a 
megyei jogú városi, és a helyi paktumok területi illetékességét bemutatni 
szükséges, az érintett felekkel való egyeztetést követően. 

Fontosnak tartom azt is megemlíteni, hogy Tolna Megye Integrált területi 
programja részletesen tartalmazza az egyes programokhoz kapcsolódó 
indikátorvállalásokat, amely a következő: „A foglalkoztatási paktum keretében 
munkaerőpiaci programban résztvevők száma: 1.479,81 (szám)”.  
Ahhoz, hogy mind a területi elvárásokat és mind az indikátorvállalásokat 
teljesíteni tudjuk, fontos, hogy a megyei önkormányzat, a járásszékhely 
önkormányzata és a járásközpontok önkormányzatai egyeztetéseket 
folytassanak. Ezzel elkerülhetővé válik, hogy nem lesznek a pályázatokban 
területi átfedések és az indikátorvállalások is teljesíthetővé válnak. 
A pályázati kiírásban rendelkezésre álló forrás (TOP-5.1.2) 512 millió forint, 
amelyből várhatóan 3-4 pályázat kerül támogatásra. A járások közül a Tolnai 
Járás Szekszárdhoz a legközelebb lévő terület, így ők a megyei illetve megyei 
jogú városhoz kapcsolódó pályázatokban szerepet kaphatnak, míg a többi járás 
erről megkezdheti az egyeztetéseket. 
Fentieket figyelembe véve ezért mielőbb javaslom a foglalkoztatási 
paktumokhoz kapcsolódó egyeztetések megkezdését az érintett felek között. 
 
Határozati javaslat: 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés a .../2016. (II.....) 
közgyűlési határozata a TOP-5.1.1-15, a TOP-
5.1.2-15, a TOP-6.8.2-15 foglalkoztatási 
együttműködések pályázat egyeztetési 
fórumáról. 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy a TOP-



5.1.1-15, TOP-5.1.2-15, TOP-6.8.2-15 azonosító 
számú pályázatokhoz kapcsolódóan 
Foglalkoztatási Paktum Kerekasztalt hozzon 
létre, amelynek tagjai a Tolna Megyei 
Önkormányzat, Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és a járásszékhely 
önkormányzatok (Paks, Dombóvár, Bonyhád, 
Tamási) 
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
Határidő:  azonnal 
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