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Csurgó Járás

Paktum hírlevél
Fontos közlemények:
 Új munkatárs segíti
a paktum sikerét a
Csurgói Munkaügyi
Központnál
 Paktum: 17/16 a
sikeres bértámogatások aránya február 1-től
 13 milliárdos keretösszeg érhető el
márciustól a munkahelyi képzések
támogatására
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Sikerrel indult a paktum Csurgón
Február 12-én tartotta
első
konzorciumi
ülését az új évben a
Csurgói Paktum. Az
egyeztetés
résztvevői a Somogy Megyei
Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának vezetője és
főosztályvezetőhelyettese,
a
Csurgói Járás
Hivatal vezetője
és Foglalkoztatási Osztályvezetője, a
Térségfejlesztési Közhasznú

Egyesület elnöke és a
munkaerő piaci szolgáltatást végző kollégái, valamint Csurgó
Város polgármestere
és paktum iroda
munkatársa. Új munkaerőként került bemutatásra Rebi Zsuzsanna, aki a Csurgói

Munkaügy tevékenységét segíti majd a
projektben. Az ülés
fő témája a megkezdett támogatási szakasz értékelése volt.
A visszajelzések alapján az első körben
beadott 17 bértámogatási kérelemből 16
sikeres volt, 1 fő
megkezdett képzése zárult pozitív eredménnyel
és további 3 bértámogatási kérelem is beadásra
került.

Paktum—TOP szakmai értekezlet
A TOP programok
megvalósításával
kapcsolatban szervezett szakmai értekezletet február 21-én a
Somogy Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya.
Az egész napos esemény főbb témái a
paktum projekt do-

kumentációja, a szolgáltatásnyújtás,
az
adatszolgáltatások és
a szakmai megvalósítás részletekbe menő
megvitatása volt. Az
eseményen természetesen a Csurgói Paktum, a Munkaerőpiaci Szolgáltató és a
helyi Kormányhiva-

tal
Foglalkoztatási
Osztálya is képviselte
magát, hogy ezzel is
hozzájárulhasson a
paktumos
munka
gördülékenységéhez.

2. oldal

Paktum hírlevél

Márciustól nyílnak a munkahelyi
képzéseket támogató pályázatok

A paktum mellett
2018. márciustól új
program is segíti a
munkahelyi
képzéseket

13 milliárdos keretöszszeg érhető el márciustól a munkahelyi képzések támogatására, a
mikro-, kis- és középvállalkozások számára,
illetve 18,5 milliárdos
keret a nagyvállalatok
részére a Gazdaságfejlesztési és Innovációs
Operatív
Program
(GINOP) keretében. A
mikro-, kis- és középvállalatok minimum 3
millió és maximum 50
millió forintra, a nagyvállalatok pedig minimum 10 millió, maximum 100 millió forint
összegben igényelhetnek vissza nem térítendő támogatást. A támogatás intenzitása a támogatható
tevékeny-

ségtől és a vállalat méretétől függően 50100% közötti. 2018.
március 12.-től, a nagyvállalatok, 2018. március 13.-tól a mikro-, kisés középvállalkozások
nyújthatnak be támogatási kérelmet. A kérelmeket olyan vállalatok
nyújthatják be, amelyek
nagyvállalkozás esetében legalább két lezárt
üzleti évvel, mikro-, kis
- és középvállalatok
esetében pedig legalább
egy lezárt üzleti évvel
rendelkeznek. Továbbá
magyarországi székhelyű gazdasági társaságok,
szövetkezetek,
vagy az Európai Gazdasági Térség területén
székhellyel és Magya-

rországon fiókteleppel
rendelkező szövetkezetek vagy gazdasági társaságok fióktelepei pályázhatnak. A támogatásból OKJ-s képzések,
nyelvi és szakmai, vagy
egyéb képzések lebonyolítása
lehetséges,
melyhez hozzá tartozik
az előzetes tudásmérés
és a képzést követő
elégedettségmérés is.
A támogatási kérelmek
benyújtására:
nagyvállalatok esetében:
2018. március 12-től
mikro-, kis- és középvállalkozások esetében: 2018.
március 13-tól

Munkáltatói fórum
A Somogy Megyei
Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal
Családtámogatási és
Társadalombiztosítási
Főosztály Rehabilitációs Ellátási és
Szakértői Osztály a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának
elősegítése és az
ezzel kapcsolatos feladatainak minél hatékonyabb ellátása érdekében 2018. március 7én 10.00 órára konzul-

tatív munkáltatói fórumot szervez a megye
akkreditált munkáltatói számára. A rendezvény helyszíne a
Somogy Megyei Kor-

mányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási
Főosztály Rehabilitáci-

ós Ellátási és Szakértői
Osztály működési helyének
(Kaposvár,
Kossuth L. u. 9.) II.
emeleti tárgyalóterme.
A programmal kapcsolatban további információ
Horváth
Anikó osztályvezető
aszszonytól kapható,
akinek
elérhetősége:
82/501-495
Jelentkezni:
rehab @kaposvar.gov.hu
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Csurgó Város Önkormányzata
8840 Csurgó,
Széchenyi tér 2.
Telefonszám: 06 82/201-100
E-mail: csurgo.paktum@gmail.com

www.csurgo.hu
Fogynak a hazai munkaerő közvetítők
Miközben a hazai munkaerőpiac több szegmense is
fokozódó létszámhiányról
számol be, a munkaerő felkutatásával és kiközvetítésével foglalkozó vállalkozások, a csökkenő cégszám
mellett, jelentős létszám
csökkenést is elszenvedtek
az elmúlt években – derül ki
az OPTEN céginformációs
szolgáltató adataiból. Azoknak a működő vállalkozásoknak a száma, melyek fő
tevékenységként munkaerő
közvetítéssel foglakoznak,
2012 óta folyamatosan csökken. Míg 2012-ben több mint
1000 darab volt a számuk,
tavaly már csak 820 ilyen
profilú cég működött hazánkban. Ezzel párhuzamo-
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san a hazai munkaerő közvetítők cégfluktuációs indexe (CFI), amely az adott idő
-szak alatt törölt és alapított
cégek számát viszonyítja, az
időszak elején rendben működőkéhez, jóval magasabb,
mint az országos átlag (1112%). Ez azt mutatja, hogy a
működő cégek számához
viszonyítva relatíve nagyon
magas a különböző okokból
megszűnt, vagy profilt váltott vállalkozások és az
újonnan alapított cégek száma. Úgy látszik a fogyatkozó munkaerő kiközvetítés
nehézsége mellett a piac
szereplőinek saját alkalmazottaik számának csökkenésével is meg kell küzdeniük. Amíg 2012-ben még

Működő
Alkalma- Felszámo- Végrehajcégek
zotti lét- lások ará- tások ará- CFI (%)
száma
szám (fő) nya (%) nya (%)
(db)
1 015
14 036
6,01
8,87
14,68
1 013
9 096
2,57
10,37
17,37
984
8 454
3,25
9,45
17,17
942
8 431
1,91
8,28
18,15
868
7 256
2,42
8,64
17,97
820
7 280
1,34
8,78
19,39

több mint 14 000 főt foglakoztattak a hazai munkaerő
közvetítők, 2017-ben ez a
szám megfeleződött és már
csak 7280 alkalmazott dolgozik ilyen profilú vállalkozásnál. Optimizmusra csak
az adhat okot, hogy a csökkenő cégszám mellett, 20162017 vonatkozásában újra
megindult a dolgozó létszám növekedése. Pozitív
fejlemény ugyanakkor,
hogy a vizsgált 6 év vonatkozásában a felszámolások
aránya összességében csökkenő tendenciát mutat
(2012: 6,01%. 2017: 1.34%) és
a végrehajtások aránya is
2013 óta 9% alá csökkent.
Földrajzi megoszlás tekintetében megfigyelhető a fővárosi cégek túlsúlya. A tavalyi évben a működő munkaerő közvetítők 57,8%-a végezte tevékenységét Budapesten. A fővárosi cégek
foglakoztatják a szektor
munkavállalóinak 67,63%át. A főváros után Pest megyében működik a legtöbb
ilyen profilú vállalkozás,
míg a többi megye messze
lemaradva követi őket.

