
Foglalkoztatással kapcsolatos feladatok:
2015. évben több változás is érintette a Kunhegyesi Járási 

Hivatal Foglalkoztatási Osztályát. A Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kormányhivatal Kunhegyesi Járási Hivatal 
Munkaügyi Kirendeltségének megszűnt az önálló feladat és 
hatásköre a 2015. áprilisi integrációt követően. Az addig a 
Járási Hivatal Kirendeltségeként működő szerv osztályként 
folytatja munkáját ettől az időponttól. A másik fontos változás, 
hogy a TIOP 3.2.1-12/1-2012-0001 ”Az integrált rendszer 
kereteinek megteremtése a foglalkoztatási szolgálat 
infrastruktúrájának fejlesztésével” projekten belül épület 
felújítás történt. A Foglalkoztatási Osztály a Kunhegyes, 
Szabadság tár 9-10. számú ingatlan második emeletéről az 
épület felújítását követően leköltözött az első emeletre. Az 
ügyfelek fogadása a földszinten lévő irodákban történik. Az 
elkövetkező időszakban az Osztály megújult, kulturált 
környezetben folytathatja munkáját. 

2015. évben lezárult a TÁMOP 1.1.2, valamint a TÁMOP 
2.1.6 („Újra tanulok”) program, melyek segítségével az 
álláskeresők, valamint a közfoglalkoztatásban levők jelentős 
száma szerzett szakképesítést. A programok segítségével 
számos álláskereső jutott vissza az elsődleges munkaerő-piacra 
és találta meg számítását. A lezárult programok helyett azonban 
újabb programok indultak 2015. évben.

Ilyen program a GINOP 5.1.1-15/2015-00001. „Út a 
munkaerőpiacra” Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív 
Program. A program szolgáltatási és támogatási programeleme 
a résztvevők képzését, támogatott foglalkoztatását, 
vállalkozóvá válását segíti elő. Hozzájárul a résztvevők 
munkaerő-piaci esélyeinek javításához, személyes fejlődé-
séhez. Az Európai Unió által támogatott munkaerő-piaci 
program a 25-64 év közötti nyilvántartott álláskeresőkre és a 
25-64 év közötti szolgáltatást igénylőként, közvetítést 
igénylőkét nyilvántartottakra összpontosít.

Új Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program az 
5.2.1-14. munkaerő-piaci program „Az Ifjúsági Garancia 
Rendszerről”. A program célja a munka, illetve a tanulás 
világába történő be- vagy visszajutás, célcsoportja a 25 év alatti 

(15-24 év közötti) sem nem tanuló, sem nem dolgozó fiatal. A 
programban résztvevők támogatott képzésben, támogatott 
foglalkoztatásban, vállalkozóvá válási támogatásban, munkába 
járás támogatásában, lakhatási támogatásban részesülhetnek. 

2016. januárjában kezdetét vette az „Alacsony képzettségűek 
és közfoglalkoztatottak képzése” c. kiemelt projekt (GINOP-
6.1.1-15), melynek célcsoportja a programcélok alapján 
meghatározott munkaviszonyban, közfoglalkoztatási jogvi-
szonyban állók, tankötelezettségüket teljesített, elsősorban 
alacsony iskolai végzettségű, munkavállalási korú felnőtt 
személyek. A program segítségével a kiemelt célcsoport tagjai 
szakképesítést szerezhetnek.

A 2016. év februárjától további munkaerő-piaci programok 
indulnak, mint például a „Közfoglalkoztatásból a verseny-
szférába” elnevezésű. A támogatás jogcíme a közfoglal-
koztatottak elhelyezkedési juttatásának támogatása, mely a 
közfoglalkoztatásban résztvevőt ösztönzi a versenyszférában 
történő elhelyezkedésre, oly módon, hogy a közfoglalkoztatási 
jogviszony időtartamának lejártát megelőzően történő 
elhelyezkedése esetén elhelyezkedési juttatásban részesíti őket.

A nők foglalkoztatásának elősegítése, ezzel együtt nyugdíjba 
vonulásukhoz szükséges hiányzó jogosultsági idő meg-
szerzésének támogatása érdekében meghirdetésre került a „Nők 
40+ központi munkaerő-piaci program”. A programba vonásra 
2015. december 21-től – 2016. április 30-ig van lehetőség, 
célcsoportjába azok a legalább 1 hónapja nyilvántartott 
álláskereső nők tartoznak, akik 60. életévüket betöltötték 
(jogosultsági időre tekintet nélkül), valamint az 55 életévüket 
betöltött nők legalább 37 év jogosultsági idővel kell, hogy 
rendelkezzenek.

A programokról és egyéni lehetőségeikről a Kunhegyesi 
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának elérhetőségein 
tájékozódhatnak.
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