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Április 4-én program előkészítő 

megbeszélésen vettek részt a projekt 

menedzsment tagjai, a vezető mentor 

és a mentorok, melynek témája a 

májusban tartandó rendezvények 

előkészítése volt.  

Április 24-én Greif Béla mentor 

tanácsadó részt vett a Megyei Paktum 

irodavezetők részére Kecskeméten 

tartott ülésen, ahol a megye járási 

foglalkoztatási paktumszervezeteinek 

képviseletében megjelent projektiroda 

vezetők hasznos információkat kaptak 

egymástól és Rády Ildikó pénzügyi 

vezetőtől a paktumirodák és a projekt 

menedzsment működtetéséről. A 

jelenlevők Szakál Tibor szakmai vezető 

javaslatára egyhangúan elfogadták, 

hogy ezt követően fél évente újabb, 

hasonló üléseket fognak tartani.  

Április hónapban benyújtottuk a 4. 

szakmai beszámolót. 

2019. május 6-án a Solti Közös  

Önkormányzati Hivatal Titkárságán 

megtartottuk a 3. Irányító Csoport ülést. 

A rendezvényen beszámoló hangzott el a 

2. ICS ülés óta eltelt időszakban 

történtekről; illetve Kovács Istvánné 

projekt menedzser a munkaerőpiaci 

szolgáltatásokról szóló értékelését 

hallhattuk.  

Ugyanezen a napon a Solti Közös 

Önkormányzati Hivatal Dísztermében 

rendeztük a 2. Partnerségi Fórumot, 

amelyet Kalmár Pál, Solt Város 

Önkormányzat Polgármestere nyitott 

meg, ezt Kovács Istvánné projekt 

menedzser összefoglalója követte, 

melynek témája a 3. ICS ülésen 

elhangzottak összefoglalása volt. A 

Paktum eddig eltelt időszakának 

eredményeiről Scherer Zsolt, a Bács-

Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Kalocsai Járási Hivatala Foglalkoztatási 

Osztályának vezetője tartott 

összefoglalót, majd „Együttműködés a 

helyben foglalkoztatásért” program 

keretében végzett vállalati  
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háttérfelmérésekből levonható 

következtetéseket hallottunk Szakál 

Tibor szakmai vezetőtől. Az előadások 

sorát „A szakképzés helyzete a Kalocsai 

Járásban” című előadás zárta, melynek 

előadója Virág Tibor, a Bajai 

Szakképzési Centrum Kancellárja volt. 

A program utolsó szakaszában 

megtartottuk az 1. Vállalkozói Fórum 

rendezvényt is, melynek előadója Fata 

László juttatási szakértő volt. 

Előadásának címe: „Munkaerő 

megtartás, avagy béren kívüli 

juttatások 2019-ben”. A program végén 

az érdeklődők kerekasztal 

beszélgetésen vettek részt az 

előadókkal. 

 

 
 

 

 

 

 

 


