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Egyéb mintaprogram programelem keretében: a Program id tartama: 2020.08.01. naPtól 2021'02'28'

náóig

a)5fálláskereskÖzfoglalko?lalliábÓleredkzfo9talkoztatásibéréhezésazaÁterhel
szociális nor.áiaruias ááonóiá.o74,715,_ Ft támogatást nyrijt az alábbiak szerint:

b) Az a) pontban megjel lt közfoglalkoztratási bér és az azl terhel szociális hozzájárulási adóhoz

megítélt támogatáion fel laz Egyéb mintaprogram píogramelem támogatása iránt beny jtott

kérelemben ,lgháiá.ióit ueruriázÁi éi á rog-i k [ééoéihez és kiadásaihoz 196.864.540,' Ft

Az a.,es u. póntokban részletezett támogatások figyelembevételével az 
.EgYéb 

mintaProgram

programelem reretében a támogatás tetleJ iaotartamára kifizethet támogatási sszeg legfeljebb

199.939.255,- Ft, azaz egyszázkilencvenkilencmillió kilencszázharminckilencezer

kett száz tven t forint.

A kedvezményezett tudomásul veszi, ha a k áoglatkoztatás kapcsán felmertllt k ltségek .?l"plál
.vurt 1oo tamágatás a fenti sszegeket meghaladja, rJgy annak sszegével a saját hozzájárulásának

mértéke n vekszik.

2, A támogatás forrása a Gazdaságvédelmi. Alap Start_munkaprogram alcíme, A támogatás

iolyósítása utólagos finanszírozás formájában t rténik,

3. A Felek megállapodnak abban, hogy , ", ,

a) a támogatás alapját képez munkabéren a k zjoglalkoztatási jogviszonYban foglalkoztatottak

részére a rozt ráii<oitátasi bér éi a k zfoglalkoztltii gqralli5 tér .megállapításáról.szóló'iioá 
11- (Vlll.-i.l) iór.. rendelet (a iouauniáruan 17ol2o11. (vlll. 24.)Korm. rendelet) alaPján

járó béreket kell érteni (a tov_ábbiak án egyuttesen: k zfoglalkoztatási PéO..t k zfoglaIkoztatási

bért terhel adón a szociális noááiaruiási adót kell érteni, melynek mértéke a mindenkori

izociális hozzájárulási adó mértékének 50 olo,Ai :

^

Tárnogatás
sszege
(F0

Támogatás
id tartama

(tól-ig)

Támogatás
mértéke

o/o

Támogatás
alapja

(bérköltség,
FUf /hó)

Munkakor

3.07 4.715,-
2020.08.01. -

2021 .02.28.81.530,_

Egyéb, máshova nem

sorolható egyszerŰ

szolgáltatási és

szállítási foglalkozású

3.074.715,-Mind sszesen

Létszám
(f)

100 5
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b) a. tám.9gatás alaPját kén9zP. k zfoglalkoztatottnak járó bérnél nem vehet figyelembe abérPÓtlék, a Prémium,_a jutalom, ta. és további hávi bér, a helyettesiteii-ar;, valamint aszgbadságmegváltás. Ezen kifizetésekre, valamint a táppénz idóiartamára tááogatás nemigényelhet ;

c) ha jelen.hatósági szerz dés valamely rendelkezése nem érint kifejezetten a végrehajtás soránfelmerÜl kérdést, annak rendezéóére a k zfoglalkoztatásról és a kozfoilatrdztatasrrói
kapcsolódÓ, va_!_amint egyéb törvények módositásáról szóló 2011. évi cvl. t rvénv(továbbiakban: Kftv.), a k zfoglalkoztatásho_z. nyrijtható támogatásokrólszóló glstzói , tiii.'ái,'lKorm, rendelet, illetve a Kedvezményezett áltaibényujtott kéielem tartatmi áz irányadó.

4, _ . A megvalósÍtani kívánt pr.Tr?T. szakmai tartalma (a program során elvégzend feladatokszámbavétele és részletes szakmai indoklása, a tevékenyseg'ueirutátasa a frylalioitátas nerye szárini
9., ?. Projekt egészére _ sszesítve); a program költsélve[esener részletes számszaki és szakmaiindoklása a kérelemben foglaltak szerint. -

A Kedvezményezett kiitelezettségei

A KedvezmQnyezett k telezettséget vállal arra, hogy
a) 3 iarls! (f városi ker leti) hivatal által -liikozvetített 

álláskeres ket alkalmazza, velükk zfoglalkoztatásijogviszonyt létesít a támogatás idejére, de legfeljébnlii,o.ápiá. A határozottid vége az elismerést kér k esetében legfe-ljebb.a kérelém jogéro's elbírálásáig t"rth.t, a kijel litartózkodás! h9,lYen él harmadik országb-eli állampolgáók- esetéb;. i'9-á t"rioir,iáa.i
engedély lejártáig;

U) 1r9zve!Ít laPon. r.gazglja a k zvetltés eredményét, és a k zvetít lapot az azt kiállító járási
. (f városi kertlleti) hivatalhoz visszajuttatja;

c) a,megyei (f városi) kormányhivatát tamogatott képzéseken a közfoglalkoztatottak részvételét
.. el segítia kérelemben vállalt létszámnak megfelebán;

d) amennYiben a k zfoglalkoztatáshoz Xeplli is Ursut, az ehhez sziikséges nyilatkozatokat
Pegte9zi, valamint a ktll n szez désben meghatározottak sze-rint 

-oiztosl$a 
a

. k zfoglalkoztatottak képzésben való részvételét; ,,-- -
e) a közfoglalkoztatásra irányuló szez dések adatait tartalmazó adattáblát a hatósági szez dés
_ megkÖtését k vet en.10 napon beltll a járási (f városi ker leti) rrivatatnar megiutái;f) a k zfoglalkoztatással kapciolatos koltóégekei elkutonítettán riyilvántartja,
g) a_ Programból származó bevételeib l kizáiólag k zfoglalkoztatási prográmjait vagy a Kftv. szerint

létrehozott szociális sz vetkezetek m ködése-t segitiilo, vagy ai árt.T" toÓÉiidtátott szemeyei
ryg.h.a!ár9zot h?|v?9i.nak ,a támogatás lejárdt kouéto"'n munkavisz n!'iér"teo.n történtovábbfoglalkoztatását biztosítja. :

h) 9 támog_atási id szakba1 a. i'l9qr9. terv szerinti el rehaladásáról havi rendszerességgel atámogató fglé beszámol, toVaUna a vállalt k telezettség"r 
-t.riériie;br 

l";;gy"dévenként
szakmai és pénz gyi beszámolót nyrijt be;

D a beruházást annak befejezését liovet en, az t]zembe helyezés idópontjátóI számított 5 évig
9.Eá!..mag.a yag.y..a tulajdonában álló gazdasági tarsááag áltái'foiy;;"toi"n m k dteti(továbbm ködtetési k telezettség);

j) a_beruházásban érintett telephelyen legalább 2 fó munkavállaló _ munka t rvénykönyvér l szóló2012,. flui t. t rvény (a továbbiakban: .Mt) szerinti - muniáuisión/-rái"teo"n, teryeimunkai! be_n,.q1 uz9m.be helyezés időpontjától'számított legalább 3 éveJ Íoot"rtaruan t rtén
folYamatos foglalkoztatását biztosítja (twáb6foglalkoztatási kótelezettségj. 

- -_ -

1.
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2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a járási (f városi ker leti) hivatal áItal k zvetített, jelen szez dés
l. 1. pontjában meghatározott 5 f t a támogatás folyósításának id tartama alatt közfoglalkoztatási
jogviszony keretében foglalkoztatja (foglalkoztatási k telezettség),

3, A Kedvezményezett az engedélyezett létszámkeretet a jelen szez dés 1.1 pontjában szerepl
táblázat szerinti temezésben feltölti, és a közvetített álláskeres vel (álláskeres kkel) határozott idej ,

k zfoglalkoztatásijogviszonyra irányuló szez dést k t.

4, A Kedvezményezett vállalja, hogy a támogatás folyósításának id tartama alatt k zfoglalkoztatási
jogviszony keretében foglalkoztatja (foglalkoztatási k telezettség), és ezen id tartam alatt a
közfog la lkoztatottal azonos vagy h ason ló m u nkak rben foglalkoztiatott

a) határozott idejú munkaviszonyban álló munkavállalók munkaviszonyát a munka
t rvényk nyvér l szóló 2012. évi l. törvény (a továbbiakban: Mt.) 66. (8) bekezdés a), c)
pontjában meghatározott felmondással nem sz nteti meg;

b) határozatlan id tartam munkaviszonyban álló munkavállalók munkaviszonyátaz Mt. 66. (2)
alapján műk désévelösszef gg okbólfelmondással nem szllnteti meg.

c) k zfoglalkoztatott k zfoglalkoztatásijogviszonyát az Mt. 66. (8) bekezdése alapján, valamint az
Mt.79. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott módon nem sztlntetimeg.

5, A Kedvezményezett vállalja továbbá, hogy a támogatással érintett k zfoglalkoztatott
k zfoglalkoztatásijogviszonyát az Mt. 66. (8) bekezdése alapján, valamint az Mt. 79. (1) bekezdés b)
pontjában meghatározott módon nem szíjnteti meg.

6. Ezzel egyidej leg k'rjelenti, hogy az álláskeres (k) alkalmazását megel z három hónapban a
támogatással érintett munkak rrel azonos vagy hasonló munkak rben foglalkoztatott

a) határozott idejú munkaviszonyban álló munkavállalók munkaviszónyátaz Mt. 66. (8) bekezdés
a), c) pontjában meghatározott felmondással nem sz ntette meg;

b) határozatlan idótartam munkaviszonyban álló munkavállalók munkaviszonyát az Mt. 66. (2)
alapján múk désével sszeftigg okbóIfelmondással nem szilntette meg;

c) k zfoglalkoztatott k zfoglalkoztatásijogviszonyát az Mt. 66. (8) bekezdése alapján, valamint az
Mt. 79. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott módon nem sztlntette meg

7. A foglalkoztatott személyek közfoglalkoztatási jogviszonyának egyéb okból t rtén megsz nése
esetén Kedvezményezett azonnal felveszi a kapcsolatot a járási (f városi kerttleti) hivatallal és
munkaer igényt ny jt be a szerz désben foglalt foglalkoztatási k telezettség k rében meghatározott
létszám k zfoglalkoztatott alkalmazása érdekében.

8. A közfoglalkoztatottak kilépésével kapcsolatos információkat (név, k zfoglalkoztatási jogviszony
megsz nésének idópontja és oka) a k zfoglalkoztatásra irányuló szerz désnek adatait iartalmazó
adattáblában rögzíti, és a munkaviszony megszúnését k vet . 10 napon beltil benyrijtja a járási (f városi
kertileti) hivatalhoz.
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. 1lJ<elv,gzménYezett kijelenti,.hogyaz érintett személyeket az alkalmazásukat megel z 3 hónapban- k zfoglalkozlatásijogviszony kivételével -.semmilyen foglalkoztatásra irányuló jógviszonyban'nem
foglalkoztatta, f ggetlenill a jogviszony- megszúnésének moaPtot és a munkakortot. '

Í0-. A kedvezménY.ezett hozzájárul ahhoz, hogy a Kincstár által m ködtetett monitoring rendszerben
nYilvántartott adataihoz a költségvetésitámogatás utalványozója, folyósítója, az Anámi sráru""o..ei, ákománYzati ellen rzési szerv, az európái támogatáéokai 

'elle'n z szerv, á csekély osszeiii
támogatások nyilvántartásában érintett szervek, valamint más jogosultak hozzáfér,lener.

11. A KedvezménYezett kijelenti, hogy a kérelemben tett nyilatkozataia hatósági szerz dés aláírásakor
is fennállnak

lll. A támogatás folyósítása

1. Az nkormánYzat Ke.dvezményezett vállalja, logy " tárgyhót követ hó 8. napjáig, egyéb
Kedvezmény9zett a tárgyhÓt k vet no ts. napjáig á tam'Ógatast a rendelkezésre bocsátott elszámolólaPon igénYli,. melyhez csatolja a járási (fóvaósi Xeruieti1 .hivatat által el írt, kifizetést igazoló
dokumentumokat.
Amennyiben a Kedvezményezett a vonátkozó határid ig az esedékes havitámogatási igényét nem adja
le, vagY hiánYosan adja le, legkés bb az eredetileg esedékes elszámotási natarioó ljertet roveiá
harminc naPon bel l mé9 megteheti, E határid elmulasztását k vet en az adott hónapra nem igényelt
támogatás kifizetése megtagadásra kerülhet, err l a járási (f városi kertileti) hivatal írásban értesíti a
Kedvezményezettet;

2. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy:
a) a beruházi.si 9!_99l"q! |,Fe.g:r.elemeiiozotti átcsoportosítás kezdeményezése legkés bb aprogram id tartamának feléig lehetséges.b) a beruházási és dolog.i k ltségek kOzUl a munka; és véd ruházattal, egyéni véd eszkóz kkel, a

nY.nlavégzéshez náxutoznáetten kis érték munráesiro.oriár;-'uálárint a beruházási
költségekkel legkés bb az utolsó elszámolássalegyidejúleg kellebzámorni. :

3. A Kedvezményezett tudomásulveszi, hogy:
a) részére tam99aJ.a9 Fm folyósítÉató azon id szakra, amelyre a jogszabályok szerint
. . közfoglalkoztatási bér, illetve szóciális hozzájárulási aáó nzóteii róíeÉ."tt 'tlriiem terheli,
b) nem folYós_ítható a k zfoglalkoztatás támógatása azokra a naporra árn'eiyerre u!y"n".on

személy után g kedvezményezett más támogatásban részestilt,
c) nem. .folYÓsítható . k zfoglalkoztatás támogatása normatív támogatásban részesüló

munkak r kbenfoglalkoztatottakmunkavégzéséhez. -,,'' 
d) 9men_nvi!.en.qlkoriranyzat a-*;d"érr rÉ;;i{'a--Hivatal a támogatást a Magyar Alamkincstár

(a _ 
tgv|bbia|!a.n: Kil9stár) 1oo32o00-01857o25-oooooo2d számu 

-'Ónr<oiilán|.;tok

[özfoglalkoztatási nettó támogatása vagy 1OO32OO0-01857O25-0OOOOO'|7 izám
ÖnkormánYzatok közfoglalkoztatási-tamogatasa [éroreg, doloÓD;J; pl-ááutalja át, ahonnana Kincstár folyósítja a Kedvezményezett Xozfoltatxollatasi|rogramókhóz-nvujtott támogatás
elk l nítésére szolgáló alszámlájáia (számlavézet pénziniézá neve: rnxnHekaÁN-r2rt.
számla száma: 5O435854-1 OOOOOi)4).
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lV. Az el legre vonatkozó szabátyok

A járási (f városi keriileti) hivatal a Kedvezményezett kérelmére a közfoglalkoztatási program költségeire

197,743.030,- Ft, adazi egyszázkilencvenhétmillió - hétszáznegyvenháromezer-harminc forint el leget
állapít meg az alábbiak szerint:

Közfoglalkoztatottak bérk ltségére:

Beruházási és dologi koltségekre mindosszesen:

A járási (f városi ker leti) hivatal vállalja, hogy az el leg átutalásárót a támogatási id szak kezdetét
k vet 15 napon betillintézkedik.

1. Bérk ltség-el leg
Az elóleg mértéke nem lehet t bb mint a jelen szerz désben meghatározott bérk ltség
támogatás 2 hónapra vetített átlaga.
A járási (f városi kertlleti) hivatal a bérk ltség el leg 100%-át, egy összegben utalja a
Kedvezményezett számlájára.
nmennyiUeá onkormányzát a Kedvezményezett, a járási (fóvárosi ker leti) hivatal a bérk ltség
el leg 100%-át egy sszegben a Kincstár 10032000-01857025-00000017 szám
Önkormányzatok k zfoglalkoztatási támogatása (el leg, dologi) számla javára utalja át. A
Kincstár a nettó finanszírozástól fiiggetlentll, soron kívírl átutatja az el leg összegét a
k zfoglalkoztatási programokhoz ny jtott támogatás elk l nítésép szolgáló alszámla javára.

A Kedvezményezett vállalja, hogy a bérk ltségre fordítható el leggel a támogatási id szak
végéig az temezésnek megfelel en elszámol,

c)

Beruházási és dologi k ltség el leg
A járási (f városi kertileti) hivatal a beruházási és dologi k ltségekhez elóleget folyósíthat,
A Kedvezményezett a kérelméhez csatolja a program indításához elengedhetetlentll szlrkséges
beszezend tárgyi eszk z k, munkaruha és véd eszk z k, stb, listáját, melyre az el leget
fordítani kívánja. A járási (f városi kertlleti) hivatala Kedvezményezett által meghatározott igény
alapján állapítja meg az elóleg összegét. Az el leg mértéke maximum a megítélt beruházási és
dologi költségekre fordítható támogatás mértékének 70 o/o-a erejéig terjedhet. A
k zfoglalkoztatásért felel s miniszter a tervezési segédletekben, decentralizálásról szóló
d ntésekben a 70 %-nál alacsonyabban is meghatározhatja a lehetséges dologi költség el leg
mértékét, illetve egyedi tigyben hózott d ntése áapján - háa k áoglallioztató aiervezetéUen eé
a kérelrnében valószín síti, hogy a támogatás részbeni megel legezése számára aránytalan
terhet jelentene, így k l n sen, ha a támogatás részbeni megelólegezése a k zfoglalkoztató
alaptevékenységét veszélyeztetné és a k zfoglalkoztatási program hiányában az érintett
telep lést jelent s munkaer -piaci hátrány éri - az el leg mértéke legfeljebb a támogatás 100 %-
a is lehet.

c) A Kedvezményezett vállalja, hogy a beruházási. és"dologi k ltségekre biztosított el leggel
legkés bb az utolsó elszámolássalegyidej leg elszámol.

878.490,- Ft

196.864.540,- Ft

,-

a)

b)

2.
a)

b)
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El leg folyósítása 9s9t9!., ?l:"tHl!Íffiujfi ffiJlfsi!#ilffin. folyósításának feltétele az
adott jogcímre folyósított el leg határidóré torteno-etszámolása,

A határid ig el nem számolt el leg sszege visszakövetelésre ker l,

Az elszámolás határideje. .a k zbeszerzés, engedélyeztetés, vagy bármilyen kttls , elháríthatatlan
akadály miatt meghosszabbítható.

Amennyiben el reláthatóan a k zfoglalkoztató nem tud határid re elszámolni az el leggel, akkor
lehetósége Van arra, hogy az elszámolási határid ig, de legkés bb még a tárgyévben önként
visszafizesse az el nem számolt el leg sszegét, ebben az esetben a tamogátas elszámolására a lll.
fejezet 1. pontjában foglaltak az irányadók.

Jeten szerz dés elválaszthatatlan részét képezik a kérelem és a metléktetei, a startmunka
mintaprogram támogatás Általános szerz déii p,eltetelei, továbbá valamennyi, a szerz déskiités
feltételeként meghatározott dokumentum. A Kedvezményezett aláírásával egyuttat igazolja, noóv'..
általános szez dési feltéiel tartalmát a hatósági .r"rzooi, ,egkötése el tt megismerte, a benne

Felek r gzítik, hogy k zt k a kapcsolattartás els qorban azaz elektronikus gyintézés és a bizalmi
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi ccxxll. t rvényben (Éirsztv.1 meghatározott
elektronikus rlton (Írásban) v?gy írásbelinek nem min sül elektronikus rjton t rténik.

A szez désben nem szabályozott feltételekre a KfW., a 37512010. (xtl. 31.) Korm, rendelet és a
17012011. (Vlll. 24.) Korm. rendelet, az általános k zigazgatásirendtartásólszóló 2016. éviCL. t rvény
1Arr.;, illetve amennyiben t rvény eltér en nem rendélk.iik, . p"róáriiore.vxonwror szóló 2013. évi
V. törvény általános szabályai el írásai irányadók.

A jelen szerz dés teljesÍtésével sszeftlgg bármely munkavégzésre az Mt., valamint a Kftv. szabályai
az irányadók.

Jelen szez désb leredó vitás kérdésekben a k zigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évil. t rvény
alaPján illetékességgel rendelkez törvényszék jár et, Amennyiben a járási (fóvárosi kertrleti) hivatál
határozattal intézkedik a támogatás megsz ntetésér l, visszakövetelésér l, t]gy a határozat szerinti
jogorvoslati eszk zök vehet k igénybe,

Szerz d Felek a 8 sz_ám9lott olctalbó|, illetve 5 fejezetb l álló jelen hatósági szez dést figyelmesen
etolvasták, az abban foglaltakat értelmezték és,megértették, és azt, mint szez déses akaratukkal
mindenben egyez t cégszer en aláírták.

Jelen hatósági szerzódés az aláírásának napjával lép hatályba.
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k telez mellékletek:

1. A támogatási kérelem és mellékletei, a kérelem benyrljtása, valamint a szeződésk tés
feltételeként meghatározott dokumentumok

2. Altalános szerz désifeltételek
3. Tájékoztató az elszámolások benyrijtásának módjáról és formájáról
4. Tájékoztató a jelenléti ívek alkalmazásáról, alkalmazandó jelenléti ívek (egyéni, csoportos)
5. Munkanapló minta

Baktalóránth áza,2020. július 31 .
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L Atámogatás nyujtásának alapjául szolgáló jogszabályok kiil ntisen:

T rvénvek:

' 
,Hi 

évi IV' t rvénY a foglalkoztatás el segítésér l és a munkanélkiiliek ellátásáról
o t996.éviL)O /.t rvényamunkaiigyiellen rzésr lo 2000. évi C. t rvény u.r,írnuit.tr l' 

3,ouo;;"fJi.*?f*, 
t rvénY az egYenl bánásmódról és az esélyegyenl ségo 2007. évi L)frX. t rvény a menedékjogról

' 
?r?lÍ; r'* 

Cl)ooil, t rvénY u to"pE*"ru l nyujtott támogatások átláthatóságaról
o 2010. évi L)frV. t rvény azegyszetusített foglatkoztatásról (Efo. tv.)

:il,]+ir.;:l;*rur*a*n'#*:raffi F;i**i"'i;If,^no.kapcsolódó,o 2011' évi CLxxV, tcirveny az egyesiile.i.;ogrot, a.]< áaszn jográllásról, valamint acivil szervezetekmiik<idésér i es trimogatásaró] (civiltv.)o 2011. évi CDfrtX. 
_t 

rvény anemzetiségek jogairólc 20ll. évi CL-).(XIX. t rvjny vtagy,aroóag rr.ryii*ormarryzatairól (M tv.)? 2011' évi CXCL t rvéaY a megváltorott t*iutepességii személyek ellátásairól ésegyes t rvények módosításárót Gurmw.i 
-- ---B!\q!

. 201l. évi CT9J1. t rvény azel?amhaztartasról (Áht.)o 20tl' évi c9vl t rvjnY a lelkiismer.ii i.*iiu..:"uuudság jogáról, valamint azegyházak,vallásfelekezetek és vallási ká; ;rég; gállásrárólo 2012. évi I. t rvény a munka t rvényk nyve.áíii,i'lo 2013.évi U: 
Ty_:Ó, " 

rJ*Urt ilrvényk nyw l (Ptk.)o 2013. évi L)ONII. tiirvériy a feln ttképzésr l 
- .- *i

o 2015. évi CYLII. tiirvény a kti*eszeriJ*r.rOr 6bt.)
?'['-'JJ.:"ffi '.'#tr##Fil;;td;*,#;,ésabizalmiszolgáltatások, 2016, évi CL. torveny; áláá"" k zigazgatási rendtartásról (Ákr.)c 2017- évi I. ttirvény ak zigazgut,ári p#ái,diili: 2017. évi CL. t rvény *Jaaárr.ná3e.Oi 

-'

o 2018. évi LII. t rvény a szociális hozzájáralási adóról (Szocho tv.)

Kormánwendclptpb.

''.:' ',,o 89lt995' (VII' 14,) Korm, rendelet a foglalkozás-egészségiigyi'szolgiilatról' 
?;Y;:??k ffll",'-'ri"á:#;írá, ;-ffi;fi arJ,ju."-,-*rr; vehet egyes

: Íi{i|$r,fr',};i4r '.t fi*l'.i'É"*"T.**T:,í"*shoz nyujtható tamogatásokról (a

{}Í"iiilt'I#l;iiJrá*,""Í'i; i;;'i;'J# oztatásibér és a k zfoglalkoztatrási
o 368t201l' CXIL lr,l r"* 

'"na't.r.* államhráztartasról szóló t rvény végrehajtásrárólo 412013. (I. 1 1.) Korm. ,""a.r.il arr*,t aailáTá"itelér l ' ', 790 l20t 4. (xI.26.) Korm. r."a.r|t u-t.Jil#iir#o :*ások besorolásaról



. 32012014. (KI. 13.) Korm. rendelet az á
munkaügyi hatóságok kijelöléséről, valamirrt e szervek hatósági és más fetadatainak---
ellátasaró1

o 10512015. (1V. 23.) Korm. rendelet a kedvezményezett teleptilések besorolásáról és a

besorolás feltételrendszeréről

c 67t20I5. ([I.30.) Korm. rendelet az állami fogtalkoáatasi szervként eljaró jarási :

(fövárosi kerületi) hivatalok áltatanostól eltérő illetékességi teriiletérÖl,

, isg1arc. C1II. 23.) Korm. rendelet a közbeszerzési értéklraüárok alatti értékú

beszerzések megvalósításával és ellenörzésével kapcsolatos szabálYokrÓl

o 424t2017. (xII.]9.) Korm. rendelet az elektronikus közbeszerzés részletes szabálYairÓl

o 86t20|9. (Iv. 23.) Korm. rendelet a fővarosi és megyei kormanyhivatalokról, valamint a

j árási (fővarosi keriilet) hivatalokról

Egvéb rendeletek:

o 2711995. (V11. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásrÓl

o 3311998. (vL 24) NM rendeletet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés

alkalmasság orvosi vizsgálataról és véleményezéséröl
o 30/2000. (x. 15.) GM rendelet a munkaerőpiaci szolgáltatasokról, valamint azazokhoz

kapcsolódó* ffitt utó támogatásokról
o l8t20l2. (IV. 5.) BM rendelet a közfoglakoztatáshoz sziikséges beszerzések sajátos

szabályairó1

II. AKedvezményezett kötelezettségei

1 . A Kedve zslény ezetl. vállalj a, ho gy

a) a Támogató által finanszírozott közfoglalkoztatottak alkalmazásával összeftiggésben a

támogatott folt.égn"*.kre mas központi költségvetési támogatast, illetve kedvezménYt nem

ilÍ'i.11"Í'.oj;."odés alapjan a foglalkoztatottjainak számát a fogt|\ 9ryfu megk9zd:sé!

áeielózó havi átlagos-itatisztikai állományi létsámhoz képest bővíti (a megelőzÖ havi

stat-isztikai allomanyi létszámba aködoglalkoztatottakat nem kell beszámítanj);

c) a kiközvetített flÍáskeresőket hasznos, és eredményt hozó munkával foglalkoztatja, amelynek

fÓltételeit biztosítja, segíti murrkatapasztalat szerzésiiket, megfelelŐ munkaszervezést biáosíU 
_

d) a foglalkozlatási kötelezettség időtartama alatt olyan, a foglalkoúatÍsa vonatkozÓ,

naprakési személyi nyitvárrtartásoliat vezet, amelyekből a munkaeó-forgalom (be- és kiléPés),

vjamint a kilépesek (munkaviszony, közfoglalkoztatási jogviszony megszúnésének) okai

megállapíthatók, vatamint nyomon követhető a napi munkavégzés - munkaidÖ kezdete, vége, a

ledólgoiott őraszátm,továbbá avégzettmunka megnevezése, helye, valamint a munkából valÓ

távoliét jogcíme, stb. A közfoglalkoztatottak napi munkavégzésének dokumentááséútoz a

hatósági szerződés mellékleteként szolgáló, a járási (fOvraro9i.!.rut.O hiy^at+ ana Ui{osi_to1

jelenléá ívek alkalmazandók, amelyeket a hozzájuk tartoző tájékoztatóban foglaltak szerint kell
vezetrri;
e) a ténylegesen elvégzett feladatokról a hatósági szerzódés 5. számrl melléklete szerin1

munkanaplót vezet;
í) a megyei (fővarosi) kormanyhivatá az Átami Számvevószék, a Magyar Á[amkincstár, a

rorm,any által kijeltilt belső ellenőrzési szery fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Támogato

ellenőrzesekot valamint a jfuási (fővarosi katileti) hjlatal á,tfpgó, kiilön§sen hatékonysági,

eredményességi és célszerüségi szempontokra kiterjedö vizsgalatakor (a továbbiakban

egységesen: ellenőrzés) az úlhoz sztikséges iratokat és adatokat haladéktalanul rendelkezésre

bocsátja;



A

,-

g) a k zfoglalkoáatasra folyósítoü támogatast elkiil nített számlán (alsaámlrán) )1, illetve _ a
számvitelr 1 szóló 2000. évi C. t wényben, valamint a saját péttzkezelési'sÁbáIyataban
meghatározottak szerin1 -kizar: iaga készpénzforgalom lebon}olíiástíhoz sztikséges.é.tékben
9$UnP*9tt hár;iPétl á an kezeli, abbót V.lzár(iaga k zfoglalkoztatás kiadásaiiíinanszíroz.za;
h) a kOz|9glalkozta ísi mintaprograrrrból, illewe a kazfoglalkoztlatási mintaprogramra ráépiil
Programból szfumu bevételeket kizfu lag w adott évi, vagy azt k vet t tido4atoztl*i
Progíam miik désének el segítésére, vagy a2}1t. évi CVL ttirvény 4/A. -a szeriniÍlétrehozott
szociális sz vetkezet mtik désének el segítésére vagy az általa foglalkoztatott személyek
meghatározott hányadanak a támogatas Íejáttát ktivéi en munkavisiony keretében t rtén
továbbfoglalkoztatásának biáosításához használja fel, a bevételt a kiizfoglalkozt*tási
támogatáshoz elkiil nített szrámlián kezeli. Tudomáiul veszem, hogy a fentiek be nem tartása a
beruházási és dologi k ltségekre nffitott trámogatás (ide nem értve a k zvetlen k ltségeket)
részben vagy egészben t rtén visszak vetelését vonja maga utárr;
i) a támogatasi id szakban a progíílm terv szerinti el rehaladásáról havi rendszerességgel a
támogató felé beszámol, továbbá a vállalt k telezettségek teljesítésér l negyedévenként
szakmai és pénztigyi beszámolót nyujt be;
j) a beruházást annak befejezését kiivet en, az tizembe helyezés id pontjától számított 5 évig
saját maga vagy a tulajdonában rálló ga"dasági tiársaság atál folyamutor*, miik dteti
(továbbmiiktidtetési k telezettség);
k) a beruhazásban érintett telephelyen legalább 2 f munkavállaló - munka ttirvényk nyvér l
sz I 2012. évi I. ttirvény (a tovrábbiakban: Mt.) szerinti - munkaviszony keretében, teljes
munkaid ber\ az iizembe helyezés id pontjától számított legalább 3 éves id-otartamban tiirtén
folYamatos foglalkoáatását biztosítja (ovábbfo glalkoztatási ktitelezettség);
1) bankszámla számanak megváltoztatásáról a jarási (f varosi keriileti) hívatalt haladéktalanul,
de legkés bb a fudomásara jutrásától számított 8 napon beliil tájéko zatja;
m) |ámlavezet pénzintézete(i) álta|váradékolt, beszedési mógbízásra vonatkozó felhatalrnazó
1Yilatkozatot tegkés bt a hatóslei szerz dés alárásával egyidójiileg a jfuási (f varosi kertileti)
hilatallak átadja,. A támogatás folyósításának feltétete a réavezmáyezett valamennyi fizetési
szátmlájéra vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat becsatolása.
A felhatalmazó nYilatkozat mindaddig haáyos és érvényes, ameddig annak visszavonásáró1 a
Kedveanrényezett és a jarási (f városi keriileti) hivatal egyiittesen, cégszeríien alaffi
j o gnyilatko zatla| nem rendelkezik;
n) qry,lnriben tinkormányzat a kedvezrrr ényezett, a k zfoglalkoáaíási támogatások kezelésére
elktiliinített számlára (atszámlára) a széln.frávezet(t pétuintézet áItaI zfuÁékolt, beszedési
megbízásra vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatot nyujibe a Kincstiái javéra.

:.i*l"foi9zett tu{omásulveszi, hogy atámogatas addig nem folyosítható, amíg a Kincstar a
felhatalmazó levelet be nem fogadja;
o) a ÜÍmogatasi sszeg, valarrrint a programból származo bevételek szerz désszerii
felhasználását igazoló dokumentumokról elkiittinitett és naprakész nyilvantartást vezet, illr i
a |érelemben meghatarozott helyszinen, az el|en&zésre feljogosított szervek megkeres ésére, az

P) haladéktalanul, de legkés bb a tudomásra jutastól számított nyolc napon beltil bejelenti, ha a
trámogatást megalapozó ktiriilményeiben változás ktivetkezik be.
B9je,lentési ktitelez_ettséggel tartozik minden olyan, a kérelmébe$ va } a szeu désben szerepl
adatban,_ illet teg egyéb ktiriilményben bektivetkezett válttozáls esetéi, amely érdemben eriniia
szerz dés teljesítését (p1. ha a teljesítés meghi sul, tartós akadálybá iftk zih vagy a
s_zerz désben foglalt titemezéshez képest késedelmet szenved), eredeti ce5anat megvalósuíását,
illet leg a Kedvezményezett jogátlását;
q) a kés bbiekben bevezetésre keriiló K zfoglalkoztatási Monitoring Rendszerbe - a rendszer
bevezetését k vet en - az el írt .adatokat a rendszerhez kiadasra keriil felhasználói
dolupeí$acióban meglratarozott részletezettséggel és iitemezés szefnt felti'lti. VátrJi"iÓ*UUi
logy 1 rygnitoring viisgálat soran felmeriilO tJliami adatokat a r,a*oguio, ;;.gy;i'(í ;ár;slÍ

, |9alnrnivatal vagy a járási (í városi kertileti) hivatal kérésére es iloirasrinuf *.gi.r.ro.n
felt lti; : ,



r) a támogatás idötartama alatt az Mt. 214. § (munkaeó-kölcsönzés) szerinti munkavégzéssel a
tamo gatott közfo glalkoztatottakat nem fo glalkortafia;
s) a támogaásként kapott összeget a kérelemben meghatározott időszakban, az ott
megfogalmazott feladatok finanszírozásfua használja fel,, és elszrámolásruhjzfuőlag az ilyen
célú felhasználásnak megfelelö szátmlát, vagy számviteli bizonylatot, elszámoló lapot nyujt be.
Vrállalja továbbá, hogy a dologi ktiltség elsámolása során a benffitott számlán feltíinteti annak
a hatósági szerződésnek a szátmát, amelynek keretében a költségeket el kívánja szrámolni (töbt
pro$am keretében történő elszámolás esetén valamennyi érintett hatósági szerződés számát fel
kell ttintetrri), iizemanyag-sámlá{< esetén pedig feltiinteti azon eszközök egyedi azonosítóját
(gépjarművek esetén azok rendszámát),amelyekben az iizemanyagot felhaszráljak;
t) biztosítja annak feltételeit, hogy a Támogató, a megyei (fővárosi) kormárryhivatal vagy u,
általa megbízott személy, a járási (fijvárosi keriilet) hivatal, továbbá az Allami Számvevőszék,
a Magyar Áilamkincstar, a Kormany ráltal kijelölt belső ellenörzési szery a fejezetek ellenőrzési
szervezetei a program ideje alatt, és azt követően a ámogatás felhasmálását a teljes
támogatással történö elsámolás benyujásara rendelkezésre álló hataridötől sámított 10 évig
ellenőriáesse;
u) a foglalkoáaüási kötelezettség idötartamanak lejárta utan megyei (fövárosi)
kormanyhivatal, illetve a járási (fővarosi kertileti) hivatal megkeresésére - a támogatási eszköz
hatékonyságanak a vizsgáIatahoz információt szolgáltat;
v) a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon hasznflatanak nyilvánosságával, átláthatóbbá
tételével, és ellenőrzésének bővítésével összeftiggő egyes törvények rendelkezéseire tekintettel
a támogaüís felhasználásáról atájékoztatast iizleti titok címén nem tagadja meg;
w) a program keretében megvásárolt, tamogatott tárgyi eszközöket és immateriális javakat 5
évig a Támogató hozzájátulása nélkiil nem idegeníti el, illetve nem terheli meg;
x) a honlapjárr, illetőleg a helyben szokasos módon tájékoáatast ad anól, hogy a
kózfoglalkoztatási program a Támogató hozzájámlásával valósult meg, valamint a Támogató
által megktildöttájékoztató feliratot elhelyezi a széküelyén és a közfoglalkoztatásiprogramban
érintett telephelyeken ;

y) a k zfoglalkoáatási program végén felt lti a zér beszrámolót a K zfoglalkoztatasi
Támogatások Keretrendszerébe (a továbbiakban: KTK), és aá legkés bb a táirrogatási
id tartam lejartát k vet 60 napon beliil a járási (f varosi kertileti) hivatalhoz írásban is
benyujtja. Amennyiben a zfu beszámoló benyűrjtasát k vet en rijabb elsámolrást nyrijt be a
ktizfoglalkoztat , alrkor az jabb elszámolás eliogadasát k vet 

- 
15 napon UerUr ismetaten

megkiildi az akntalizált zát besámolót ;

z) a k zfoglalkoztatási jogviszony megsziintetését legkés bb a megsziintetést k vet 10 napon
beliil kiiteles bejelenten az állami foglalkoztatási szervnek. Ezzel egyidejtileg - a létsiám
felt<iltése érdekében - j álláskeres k k zvetítését, vagy a létsaámcs kkenés miatt a hatósági
szerz dés módosítasát kezdeményezi a jarási (í varosi keriilet) hivatalnál;
aa) a k zfoglalkoáatasi jogviszony id tartama alatt megvalOsulO tepzésekkel kapcsolatban
aaa) a képzésben részt vev , feln ttképzési szerz déssel rendelkez ktizfoglalkoztatottak
részére a szerz désben meghatározott feltételek szerint a képzésben való részvételt biztosítja,
illetve a képzésen t rtén részvétel, valamint a vizsgak telezettség (a vizsga napja, valamint az
aá yegel z 4 munkanap ftiggetlentil attól, hogy a vizsga napján hárry részviisgát teljesít a
tti{ostakoáatott) teljesítésének idejére mentesíti ket a munkavégzési ktiielezetiségiik
teljesítése alól;
aab) a k zfoglalkozÁtásíjogviszonyra vonatkozó szerz désben
. kifejezetten elismeri a xa) alpontban foglalt k telezettségét.
' el Írja a kiizfoglalkoztatott személy tészéte, hogy az atlami foglalkoáatasi szerv által
felajanlott képzést k teles elfogadni, illetve ezze| kapcsolatban a fétnotttepzési szerz dést
megkiitni, valamint el Írja a kiizfoglalkoztatott személy részére a képzésen való részvételi és
vizsgak telezettséget a feln ttképzésí sz.erz désben r gzített feltételelrszerint
(a továbbiakban egyiitt: képzési kótelezettség),
' r gzítésre kertil azon feltétel, miszerint a felek a képzési k telezettségének teljesítését a
munkaviszonybÓl 

'uáo1ryq 
lényeges k telezettségnet< tókintik, és e ktitelÓzettség megsértése

miatt ak zfoglalkoáatót félmondasi jog illeti meg;



aac) a kiizfoglalkoztatésijogviszonyt az'l/.É.78. (1) bekezdés a) pontja szerint megsziinteti
abban az esetben, ha
' az államt foglalkoztatási szerv által felajránlott képzést nem fogadja eI, az erre vonatkozó
feln ttképzési szerz dést nem k ti meg,

' a k zfoglalkoztatott nhibájából nem tesz eleget a képzési szerz désben r gzített
kdtelezettségeinek, és enne\ k vetkeztében vizsgára bocsátasa nern lehetséges, illetve
q az e|óirtvizsgak telezettségének nem tesz eleget;
bb) amennyiben továbbfoglalkoáatási és továbbmiíkiidtetési k telezettség terheli, rigy e
k telezettségének a kiil n nyilatkozat(ok)ban foglaltak szerint, az el írtes vaIlah id tartailban
és módon eleget tesz;
cc) a hatósági szerz dés módosítrásrára irrányuló kérelmét, a kózfoglalkoztatási bénel és a dologi
k ltségekkel kapcsolatos elszámolásokat, va]amint azáttó beszámolót a KTK-rendszerbe felt lti
és írasban is benyujtja)
dd) a ktizfoglalkoztatasi jogviszonyt az Mt. 7S. (l) bekezdés b) pontja értelrnében azonnali
hatállyal megszifunteli, ha a jarási hivatal arról értesíti, hogy a k zfoglalkoztatott szeméIyt az
álláskeres knyilvárrtartásából t r lte;
ee) csak a Támogató jóvatragyásával valósítja meg azMt. VL fejezete szerinti jogutódlást.

A Kedvezmenyezett k telezettséget vállal továbbá arra, hogy amennyibe n szerlezetétioger s
végzéssel felszámolási eljarás alá vonták, a felszámolást elrendel végzés keáezrrételetol
valamint a cs deljárás, végelszámolás vagy egyéb a megsziintetésre irányuló, jogszabályban

1ee|atár9.zott eljárás megkezdését 1 számított nyolc napon beliil írásban a 3rerái (fi városi
keriileti) hivatal tudomásara hozza.

2. A Kedve zményezetlkij elenti, hogy
:

a) amennyib el az áláIános forgalmi adóról sz l(l2007. évi C)O(V[. ttirvény adóalanya, és áfa
visszaigénylési jogát érvényesíti, a k zvetlen k ltségeitkizá lag nettó módon 1ÁrÁ nélkii)
számolja el;
b) a program megvalósítasa sorarr lénehozott, illetve megszerzett tárgyl eszk znek min stil
vagyontárgyat lelLárba veszi ;

c) a progTün megvalósíásatioz vrállalt ner rendelkezésére á1l, és azt
me gvaló sítására fordítj a;

a program

d) a lfuYt. 6. -a alapján sszeferhetetlenség nem áll fenn és a ttirvényben el írt bejelentési
k telezettségének eleget tett;
e) a tárgYévet megel z t évben kapott munkaer -piaci célri támogatás(ok) iisszegével
szerz désszer en elszámolt, vagy határid re elfog számolni,
f) a kérelem beadasakor tett nyilatko z.atai ahatósági szerz dés aláírásakor fennállnak,
g) nem tartozik az Aht.48/B. -ban felsorolt, támogatásb |ktzártkedvezrrrényezetti k rbe.

3. AKedve nnényezetttudomásul veszi, hogy
a) a támogatást csak a munkaer igény bejelentésére a jarási (f varosi keriileti) hivatal által
kik zvetített foglalkoztatast helyettesít tamogatásra jogosult személy, rfllaskeres , elismerést
kér , a kijeliilt lartózkodasi hel}en él harmadik országbeli rállampolgar, illetve megváltozott
munkaképességíi személyek ellátásairól szóló tti**y szerinii ,Óhubilita"ió, ellátásban
részesi.il személy (a továbbiakban: állaskeres ) foglalkoztatásáraveheti igénybe;
b) a |ik|izvelitett álláskeres k a munkak ri, szakmai, illetve személyi tigiene, akalmasság
91losi vizsgálataról és véleményezésér 1 sz Ió 33tI998. (VI. 24.) NM iendelet 15. (5)

!etez{e93 Y9rr{rti foglatkoás egészségtigyi vizsgrálatra t rténó 
'bzutalását 

- amenn}iuen
jogszabálYeltér en nem rendelkeak- arógiattoztató kezdeményezi, bonyolítja;
c) amennYiben a k zfoglalkoztatást telepiilési tinkormanyzat ajánlotta Íet az tílláskeres nek,

a vizsgálatotvégz l szerv részére;



d) amennyiben a feladat összköltsége (kiadasa) a szerződésben foglalta}íroz képest csökken, ezt
a jarási (frvarosi keriileti) hivatal haladéktalanul írásban bejelenti, és lemondó nyilatkozatot
küld. A lemondó nyilatkozatra tekintettel a támogatási összeg - aszerződés módosíüásával - a
nyilatkozatban megielölt összeggel csökken;
e) a támogatással foglalkoáatott személy előrelátható tartós távolléte és a közfoglalkoztatási
jogviszony megszíinésének nem szankcionált eseteiben a kiesö személy pótolható. Ebben az
esetben a fennmaradó időtartamía - közveűtés, valamint a ködoglalkoztatasi szerződés
leadasát követően - folyósítható a ámogatás;
f) az Mt. 53. §_ában szabályozolt munkaszerződéstől eltérő foglalkoáatás kizfuólag baleset,

elemi csapás, súlyos kár, az egészséget vagy a kömyezetet fenyegető közvetlen és súlyos
veszély megelőzése, elhádtása érdekében alkalmazhato;
g) köteles a közfoglalkoáatott részére fizetés nélküli szabadságot engedélyezni, ha a
közfoglalkozlatott a közfoglalkoztaásijogviszony időtartama alatt olyan munkáltatónál, amely
nem lehet közfoglalkoztatő a Kftv.-ben meghatarozott időtartamú haüírozott idejú
munkaviszonylvagy egyszerűsített foglalkoztatás keretében önállóan létesít munkaviszonyt, és
erről a munkaviszony kezdete előtt legalább 2 munkanappal a közfoglalkoztatójanak írasban
nyilatkozik. Fizetés nélkiili szabadság legfeljebb a munkaszerződésben rögzített határozott idő
elteltéig engedélyeáető. Kedvezményezett a távollét időtartamára a tamogatott állashelyre
közfoglalkoztatási jogviszonyt létesíthet (pótlás). Amennyiben a távollét időtartamara újabb
közfoglalkoztatásíjogviszony létesítésére nem kerü sor, 4 tamogatas folyósítása az érintett
jogviszony vonatkozásában sziinetel;
h) köteles mentesíteni a ködoglalkoztatoítat a rendelkezésre állási és munkavégzési
kötelezettség alól az Flt. szerinti munkaviszony - ide nem értve a közfoglalkoáatási
jogviszonyt * létesítése céljából történő állasinterjun való részvételhez sziikséges időtartaínía,
amely idöre a közfoglalkoáatottat állasidőre járő díjazás illeti meg,
i) köteles a közfoglalkottatoítat a munkavégzési kötelezettség alól mentesíteni, amennyiben a
jfuá§i (fövarosi kerületi) hivatal egyszerűsített foglalkoztatásíjogviszonyba közvetítette ki. A
távollét idején közfoglalkoztatási béne a közfoglalkoztatotí nem jogosult, a támogatás
folyósítása sztinetel, az érirrtett jogviszony vonatkoásában újabb ködoglalkoztatásijogviszony
(pótlás) nem létesíthető,
j) köteles a jarási (fövarosi keriileti) hivatal közfoglalkozlatástktzáttő okról, illetőleg kizarásról
szóló döntésének közlését követően a kizírassal érintett közfoglatkottatott ködoglalkoáatási
jogviszonyátak*tzárásról szóló döntés kéáezvételét követö napon, azMt.78. § (1) bekezdés b)
pontja szerint azonnali hatállyal megsztintetni;
k; a reszere biáosított tamogatás elszámolását sámviteli nyilvantartrásaiban elküönítetten
kezeli. Az elkíilönített nyilvántartásnak megfeleltethetőnek kell lennie Kedvezményezett
kérelmében foglatt pénziigyi tervével. A fökönyvi számlaszímokat úgy kell alábonlani, hogy
abból megállapíüató legyen a prograínía történt felhasználás;
I) az általa felajárrlott önrészt, azok elsámolásait hasonló módon, tételesen bemutatja, jól
elkülönítve a megítélt támogatás elszámolasaitól. A program lezárásakor az önrész
felhaszrrálásanak dokumenfumait a jarasi (fővarosi kerületi) hivatat rendelkezésére bocsátja;
m) uÁtami Számvevőszék és a kormányzati ellenőrzési szerv az áfutalt támogatás jogszerű és
szerzödésszerű felhasználását ellenőriáeti ;

n) köteles átadni a közfoglalkoztatottaknak a közfoglalko?Iatálsl jogviszony alatt létesíthetö
munkavállalas feltételeiről szóló tájékoztatót a mellékleteivel együtt i
o) A közfoglalkoúatási programban beszerzett áruk, eszközök, gépek, egyéb termékek,
szolgaltatasok nem szármaáabrak a közfoglalkoztaó vezető tisztségviselője, tulajdonosa, a
képviseletére jogosult kapcsolattartó, önkormányzat közfoglalkoáató esetében a polgármester,
az alpolgármester, a jegyző, az aljegyző, a képviselötestület, valamint a közgyűlés tagjai,
továbbá ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdése 2. pontjában meghatározotthozzátaftozői
fulajdonában vagy iranyítrása alatt átló vállalkozástól, ide nem értve a szociális szövetkezeteket.
Ellenkező esetben ezen költségék nem számolhatók el a közfoglalkoúaásiprogram keretében.



^.

4. Kedvezm ény ezett hozzáj áru| ahhoz, ho gy :

a) a trámogatás folYÓsít"Ísával és ellen rzeséveI kapcsolatos adatokat a Támogato, a megyei
Ít$o:i) kormanyhivatal, illefue a járási (f városi Éeríileti) rri""t.rrlilrfuril;r"
b) fenti adatait a TámogatÓ, a mégyei (fovtárosi) kormáyhivata!, illetve ui*ari (fiivárosi
kenileti) hivatal továbbítsa az adóhatoságoi felé,
c) tiámogatás ténYét, célját, sszegét és fomáját a Támogató, mint ktizérdekb l nyilvanos adatot,
nyilvánosságruhozza.

m. Ajáíási (f városi keríilet) hivatal

a). ktiteles a támogatas jogszabáyi, továbbá a lratósági szerz désben részletezett támogatási
feltételek teljestilése,_ ill. k zfoglalkoztatói k telezettsJgek te5esit s. esete, u rog6koáutott
személYek vonatkozásában a Kedvezményezettrrek a fiatósági szerz dés szerintitámogutíri
megfizetni;

_b) _" 
támogatást a Kedvezmén_lelett igénylése alapjan az e\szátmolás havanak utolsó napjáig aKedvezmény ez-ett tészére átutaltatj a;

c) a Kedvezmlny9zettáItal megktild tt elszámolást feltilvizsgálja, s ennek során
:az igénYlés. jogszediségét me_gvizsgálj a, , a Ke-ctvezményezett l a sztikséges
bizonYlatokat bekéri, illet leg a Kedvezményezettrrél tételes ui"rgautot (ellen rzés)
kezdeményez;

-amennYiben a korábbi id szakokban fulfizetés t rtént, akkor ezze| az tisszeggel afizetend támogatási sszeget cs kkenti;

9) jogosult arra h9ry 
_ 
a hatósági sz-eru désben foglaltakat, valamint a foglalko ztatásik telezcttség betartasát folyamatosan ellen rizze, illetve Jllen riaesse.

IV' Ahatósági szerz dés megszegésének esetei és annak k vetkezményei

1, A jrárási (Í városi keriileti) hivatat megsziinteti a támogatás folyósítrását (amennyiben a
Jám9Satas folYÓsítása.folyamatbanvan) ésá mrár felvett támogatást részben vagy egészben, ak telezettségszegés id pontjától (de legkor. b* a tiámogata-i igerYUareiare""t napjától) avisszak vetelésr l rendelkez batérozat*egho"atatrenak na!.;a e;=rít.zt Ó bekezdésébenrgS[tj{ szerint tigyleti kamattal n velt ssiegben visszakrivetJi nittioti..rr, ni
a).a KedvezménYezett - neki felróható okból - a kitiiztitt tratariaotet.rÁrrÁa"ttq a szerz dés
teljesítése .a Kedvezményezetfirek felróható okból 

" 
S;;; áail;;; l,"ffiffi ir;#t i'i

beltil nem kezd d tt meg; ' '

b) a KedveznénYezett a támogatott munkak riikben a k zfoglalkoáatottakat nem a hatósági
szerz dé sben me ghatarozott pro gram vé grehaj tasa érdekében ró giJtor -*tj ;-c) a KedvezménYezett a szerz(5désben,-illetve a kérelemben meghatározott célját l eltér enrendeltetesellencser5 vagy nem jogszeriíen haszrrálja fel a támogatást;
d) a szerz d sbel r g_zített k telézettségek teljesíiér" 

" 
Kedvé7ményezetbrek felróható okbó1

n'!m,]__a8Y nem a támogaUs,i célne megréletO áértékben, iltewe minoségd;;ril;;g; 
..- "^

e).a Kedveanényele! 
1tiámogatássa eri_nl,ett k zfoglal'koztataiffiir;;yr;-il]i]'s tslbekezdése, vagl azM}.79. (1) bekezdés b) pontjábán meghatározo-tt módonmegsziinteti.

f) a hatósági szerz dés I. 1. pontjáb*..gtutá.Ózott támigatasi td ;- ux a támogatottal
azonos vagy hasonló munkak rben foglalkoztatott :

o hatarozott idejií munkaviszonyban álló mrrnkavállalók munkaviszo nyát az Mt.
96.. (8) leti9is a), c) pontjában meghatarozott rermonJ*lrJ,fi.tt ..g;

'' hatarozatlan id tartamli munkaviszonyban álló munkavátlatók muntaviszo7iyát az Mt.
' , , 

' ' 99, (2) alapjan;titoJeieitl osszeftilg 
"mor 

r"r,""rJaifi;;#;;'r,.g,o ktizfoglalko3t",tk9"f" glalkoztaálij9'guis1oiva|*t t" io oi*it"*zdése alapian,
valamint az Mt. 79. (1) bekezdés b)pontjában meghataro^tt ájaoo ,"tiot tt *.s '



g) megállapítast nyer, hogy a Kedvezményezeít az álláskereső alkalmazását megelőzO haom
hónapban a vele .vonos vagy hasonló munkakörben foglalkoztatott

o határozott idejű munkaviszonyban álló munkavállalók munkaviszonyát az Mt.
66. § (8) bekezdés a), c) pontjában meghatározott felmondással sziintette meg;

o hatírozatlan időtartamú munkaviszonyban álló munkavállalók munkaviszonyát az ML
66. § (2) alapján működésével összeftiggő okból felmondással sziintette meg;

. . közfoglalkoztatott közfoglalkoztatfui jogviszonyát azlvít.66. § (8) b-ekezdése alapjan,

valarrr_int azMt.79. § (1) bekezdés b) pontjában meghatarozott módon sziintette meg.

h) megállapítást nyer, hogy a Kedvezrrényezett a járási (fővárosi kerületi) hivatal
közfoglalkoztatást Y,tzár;ő okról, illetőleg kizárásról szóló döntésének közlését követően a

kizarással érintett közfoglalkoztatott közfoglalkoáatasi jogviszonyát nem sziintette meg az Mt.
78. § (1) bekezdés b) pontja szerint azonnali hatállyal;
i) a Kedvezményezettfizetésképtelenné válik, vagy annak veszélye fennáll;
j) a kérelemben, illetve a jelen szerződésben vállalrak részben, vagy egyáltalán nem kerülnek
teljesítésre a Kedvezményezett részéről;
k) megállapítást nyer, hogy a ámogatást nem a munkaerőigényre közvetített, vagy a
jogszabályi követelményeknek meg nem felelö személy utan igényelte;
1) a Kedvezntényezett a bérköltségre felvett tamogatas teljes összegét a közfoglalkoztatothak
bérként nem íizeti meg, valamint adófizetési kötelezettségének nem tesz eleget;

m) uelőleggel a hatósági szerződésben szereplő idöpontig nem számolt el (ide ér:Ne az el nem
számolt elöleg önként történő visszafizetését is), és az elszámolás hataridejére vonatkozó
módosítási kérelmét a járási (fövarosi kertilet) hivatal nem hagyta jóvá.
n) megállapítast nyer, hogy a Kedvezrrrényezett az álláskeresö alkalmazását rnegelőzően
benyújtott kérelmében, illetve annak mellékleteiben, továbbá a ámogatás elsámolására
vonatkozó bizonylataibaíL, az elöbbi pontokban nem említett egyéb valótlan adatot szolgáltatott
(vagy a valós tényeket elhallgatta), és a valós adatszolgáltatas esetén a támogatás nem lett
volna megállapítható, illetve nem nyújüatói
o) a Kedvezményezett hibájából a tamogatás - jogszabályban meghatáttozott feltételek
hianyában - nem lett volna megállapítható;
p) a Kedvezményezelt a ható'sági szerződésben foglaltak ellenőrzését lehetetlenné teszi, vagy
nagymértékb en akadáiy ozza;
q) ha egyéb okból jogalap nélkiili kifizetés történt, és a támogatas felvétele teljes egészében
jogalap nélktili volu
ilá te*ogatásból beszerzett nagy értékú tárgyi eszközöket és immaterialis javakat a Támogató
hozzájarúása nélkiil, a támogatás nyujtasától számított 5 éven beliil elidegeníti vagy megterheli;
s) a kedvezrlényezett az érintett személyeket az alkalmazásukat megelőző 3 hónapban
bármilyen foglalkoztatásra iranyuló jogviszonyban - kivétel közfoglalkortaás - foglalkoztatta,
ftiggetleniil a jogviszony megszűnésének módjától és a munkakörtől.

0 a Kedvezményezett a közbeszerzesre vonatkozó jogszabályokat megsérti, a
közbeszeruésekkel kapcsolatos kötelezettségének nem tesz eleget.

2. A jarási (fővarosi keriileü) hivatal a felvett tamogatást az alábbiakban meghatarozottak
szerint arányosan yagy az adott idöszakra vonatkozóan részben vagy egészben követeli üssza,
a kötelezettségszegés időpontjától (de ,legkorabban e ámogatás igénybevételének napjától) a
visszakövetelésről rendelkező hatarozat meghozatalanak napjáig az Flt. 21. § (4) bekezdésében
foglaltak szerint ügyleti kamattal növelt összegben kiilönösen, ha
a) a Kedvezményezett olyan időtanamra igényelt és kapott tamogatast, amelyre bér illetve
szociális hozzájara\ási adó fizetési kötelezettség nem terheli, vagy a üímogatás egy részét nem
íizeti meg a közfoglalkoáatottnak, v&gy az engedélyezett mértéket meglraladóan történt a
támo gatás kiíizetése, utalása;
b) a Kedv ezményezőttu -.gigerryelt és kiutalt közvetlen költséget a tényleges foglalkoztatásól
nagyobb mértékben igényelte meg és azza| nem számolt el, a kiutalt többlet-támogatást nem
fizeltevissza az utolsó elszámolási hataridőig i

,A,
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9)a t!9dvezméttYezeÍÍolYan id tartamra igényelt és kapott támogatast, amely id tartam a?att azMt, 53, (más munkaadónál t rtén munkávegzés), vagy u ztq. (*r"d.;ek i;.5fr,
szerinti munkavégzés t rtént;
d) egY99 okból jogalap netiiti kifizetés (felvétel) t rtént, de a támogatas (kifizetése) felvétele
nem teljes egészében jogalap nélkiili, o------ \-----:

e) a,KedvezménYezett a hil n nyilatkozatokban foglalt, a jelen Átdarro. Szerz dési Feltételek
IT, ]. 9 Pontjában k rtilírt továbbfoglalkoáatasiés tóváutmut dtetési k telezettségének azel írt és vállalt id tartamban és módoo n * tesz eleget.
f) a Kedvezményezett azMt. VI. fejezete jogutódH;t a Támogató jóva}ragyása nélkiil valósítja
meg.

3 . .tlennyiben megállapítást nyer, ho gy a Kedvezrr ény ezett
' a feln ttkéPzésí szerzódéssel rendelkez ktizfoglalkoáatottak részére nem biaosította, illetven.T 

1 
feln ttkéPzési szerz dés szerint biztosítottá u rcp"Sri.n való részvételt, továbtá

' a jelen dokumentum ll: l:.*)pontj.axc) alpontjában fógHt r<otaezettsegil;t ilil eleget,a járási (Í városi keriileti) hivatal megsziintóti a táogatas folyósíÁát, és a miár felvett
támogatást részben vagy egészben, az.Flt. 21. (4) be[ezdésében rogrjtat ;.rt", i;;
kamattal n velt sszegben visszak veteli.

4, AmennYiben a Kedvezményezett .a ktizfoglalkoáatási mintaprogramjából, vagy akiizfoglalkoztatási mintaprogramra ráéptil kózfoglalkoáatasí p'*giu-3iuor szérmaz
bevételeib l nem k zfoglalkoztaásíprogramjai, illefue-nem a Kftv. +la. T_a szerint létrehozott
szociális sz vetkezet miík dését segíti, itteWÓ segítette el , és a bevétel oiszege az elkiiliinített
számlan nem találhat9 meg, a jarási (f városi kerrileii) hivatal a berulirázesi és dologi
ktil_tfS9kre nYrijtott 1ámogatást (ide nem értve a ktizvetlen kóltségek táár a Munka_ésvéd rutrázat egYéni 1é! e;zktiz, a foglalkozás.egészség-iigyi vizsgálat j6u, u rrn"oruua jarással
kapcsolatos utazási k ltség munkaadot terhel iérr",á iwuor.ari"arita"s iláil.a.k;ir;a;;
vagY egészben visszakiivetelheti. A visszak veteljs a ktiteiezetts6**;; id pontjától avisszak vetelésr l rendelkez határoz-atmeghozatalrának napjái gazrkiit -s 

i+l bekezdésében
foglaltak szerint iigyleti kamattal n velt ssiegben ti'rténik.

5, AmennYiben a rgaleflelrezeti az el leg sszegével a hatósá gi szerzódésben foglalt
határid ig nem számol e| (ide értve azel nem s.iámolt áot.g nként to-rteno 

"i..*,i".teffi9;31 el leg sszegét a jarasi (f varosi kertileti) hivá visszaktivetelheti. A visszak vetelés ak telezettségszegés !d pontjától a visszak vetelésr 1 rendelkez hatfuozat meghozatalárrak

HiTí az Flt. 21. (4) bekezdésében foglaltak szerint tigyleti k*r;tt.t;velt sszegben
TonenlK.

_6, 
AmennYiben az I}/,1,4. 

.Pont9k a_arj{ 1eghatározott visszafizetési k telezettségének aKedvezménYezett a visszak vetelésr l iéndelkeiO hatarozatban megiel lt hatírid ig nem tesz
eleget, e határid ellu|asz_t$rának napjá|ól a befizetés napjáig u tarfiguái;;".gfi.-k;ó1:
vételéve1kiszámítottkésede1mipótlé[ótisktelesmegn;tni.

7,_ AmennYiben a ti,zlSJ at<ozta19,.a 
|ratosa.si__szerz dés és annak mellékletei szerinti, teljesk rií - minden hatósági szerz déssel rendilkez jogcímre non"*olá' _'áautooÉáraJ

k telezettségének nem tesz,eleget, vagy yt kfsederm.J.r\ hiufu,ilvJalan Jdattanalommal,
ranr9san vagy nem az el írthódon'-teljesíti, tigy . á ;áJ; j61ij 

"arosi 
kertileti)hivatal visszak vetelheti. A visszakóvet.iér-- u k teÉzettségszegés' id pontjától ávisszak vetelésr l rendelkez határozatmeghozatal*nat napjai e ifi.;y t col bekezdésében

.8:,1T',*Yrb9n a Kedvezmény?zetta hatósági szerz dés és annak mellékletei szerinti, [eljes
:':.::tr{<{z személyi, valamint munkaiégzésre vonatkoza-áegr;Í;iá;n;,li;ft;á;;

Kot9lezottsegenek nem tesz eleget, vagy a nyilviíntartásokat vátOttan adattartalommal,
hiánYosan, illetve nem tV el írt módoo u.-"éti, a t,e,oogatasi"l*ári rrlua-.ii".ureti) hivatal



részben vagy egészben visszakövetelheti. Avisszakövetelés a kötelezettségszegés idöpontjától
a visszakövetelésről rendelkező hatarozat meghozatalrínek rrapiáig az Flt, 21. § (a)

bekezdésébenfog1a1takszerintsámítottügy1eükamatta1növeltösszegbentörténik.

9. 

^l\arnháztruftáson 

kívüli Kedvezményezett esetéberr, amennyiben a közpénzekből nyujtott

támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CL)OOil. törvény alapjan a kérelem

mellékletében tett nyilatkozata valótlaq a törvény szerinti érintettség, illetve
összeférhetetlenség fennáll, a támogatas iranti kérelem érvénytelenségét és az ezen alapuló
döntés, nevezetesen a támogatásról szóló hatósági szerzödés semmisségét a támogató

határozatban megállapítja, a folyósított támogatast a Kedvezrrrényezett egy összegben, a

folyósítás és a visszafizetés időpontja közötti időszakra eső, az adőzás rendjéről szóló 2017. évi
CL. törvényben meghatarozott késedelmi pótlékkal növelt összegben köteles

visszatéríteni, feltéve, hogy a szerződés megkötése őta a kérelemben foglaltak még nem

valósultak meg, illetve a döntéshozatú, őtamég nem telt el 6 hónap.

10. A járási (fővárosi kerületi) hivatal megsziinteti a ámogatás folyósítását kiilönösen,
. a közfoglalkoáatasi jogviszony megszúnése és a jogszabály (ill. hatósági szerződés) által nem
tilalmazott megsziintetése esetében,
. ha a Kedvézményezett csődeljarás, felsaímolási eljaras, végelszámolás vagy egyéb - a
megsziintetésre iranyuló, jogszabalyban meghatőnozott- eljárás alatt áll.

Ajárási (fővárosi kertileti) hivatal megsziintetheti a támogatás folyósítását kiilönösen, ha
. a KedvezrrÉnyezett adatszolgáltatási/bejelentési kötelezettségét határidőben nem teljesíti,
ávagy annak hiányosan tesz eleget,
. a Kedvezrrrényezett a megyei (fövárosi) kormanyhivatal, illetve a jarási (fővárosi keriileti)
hivatal ellenőrzését ak adáIy oz-za,
. az előleg visszafizetési kötelezettségét nem, vagy hianyosan teljesíti.

11. Ha a jarási (fővarosi kerüteti) hivatal a hatósági szerződésben vállalt kötelezettségeit nem
teljesíti, a Kedvezményezett a teljesítésre iranyuló felhílása eredménytelensége esetén - a
szerződésszegés tudomásara jutasától számított harminc napon beliil az illetékes
törvényszéklrez fordulhat.

12. Aszerződésben nem szabályozott feltételekre a2OLl, évi CVL tör.vény, a375l20l0. (KI.
31.) Korm. rendelet, valamint aI70l20lL (Vn.24.) Korm. rendelet előírásai az iranyadók. A
kérelem, a kérelem mellékletei a szerzödéskötés feltételeként meghaüírozott dokumentumok a
Szerződés elválaszthatatlan részeit képezik.

V. Egyéb feltételek, kötelezettségek,kikötések:

1. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy

a) köteles a támogatások lebon}olításában reszt vevö és a költségvetési támogatast ellenőrző
szervezetekkel együtünűkö dní, az ellenőrzést végző szerv képviselőit ellenőrzesi munkájukban
a megfelelő dokumentumok, számlák, a megvalósítast igazoló okmán}ok, bizonylatok
rendelkezésre bocsátásával, valamint a fizikai teljesítés vizsgálataban a helyszínen is segíteni.
Ha a kedvezményezett az ellenőrzés sorarr felróható magatartasával az ellenőrzö szerv
munkáját ellehetetleníü, a Tárnogató a üímogatói okiratot visszavon}ratj4 a támogatasi
szerződéstől elállhat. A trámogatói okirat visszavonás4 a,támogatási szeruődéstől való elállas
esetén a Kedvezményezett azaddig igénybe vett költségvetési támogattfut köteles visszafizetni.
b) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1) bekezdése alapjan a gazdálkodó az tizleti
évről készített beszárrrolót ,,az ijzlettjelentés! valamint az azokat a|átámas^ő leltart, értékelést,
fókönyvi kivonatot, továbbá a naplófökönyvet vagy más, a törvény követelményeinek
megfelelő nyilvantartást olvasható formában legalább 8 éüg köteles megőrizni.

^\



2. A KedvezménYezettfudomásul veszi,_hogy a hatósági szerzödés megkötése után a Támogató,
a megYei (fiÖvarosi) kormányhivatal, valam]nt a járási-(íöviárosi keriléti; hivata1 ellenőrzéseket
végeáet a vállalt kötelezettségek teljesítése éidekébÖn. Az ellenőrzés kiterjed a támogatás
jogszerúségére, a Kedvearrényezelt kérelemben teü nyilatkozatainak vaosa$artalműu, u
támogatás felhaszrálásának jogszeniségére. A Kedvezményezett az e\|enőtzést köteles eltúrni.
Az ellenőrzés a tamogatás folyósításárrak kezdőnapjától a iolyósítrás befejezését követő 5 éven
belü torténhet. A kedvezményezetürek az alapbizonylatokat 

'atámogatás 
befe3ezesét kovetően

8 évig meg kell őriznie.

], Amennliben a f(edvezményezettrrél hezajtott biármely ellenőrzés mulasztast üír fel, a
KedvezménYezett kÖteles vizsgálatot indítaní a mulaiztres köriilményeinek felüírására.
AmennYiben a vízsgáiat megállapítja, hogy a fegyelmi eljárás megindúsának körülménye
fennáll, köteles azt megindítani.

4. Az Flt. 39/C. § (7) bekezdése alapjan a járási (fővarosi keriileti) hivata1 az 1000 forintot el
nem érő igényét nem érvén}esíti a kedv|ezményezettel szemben.
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SZABoLCs-SZA \4AR-BEREG Mrcyrt
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BAKTALORANTHAZAI 
JARAS l H IVATALAgm:nw_

g s.í 1 té;q, xi., i.' t-i,i 
"ii; 

Ár'nJ
lelefon: 0642_550-153
TárgY:,Galdasá9élé!kít 

Program keretében megvalósuló egyéb mintaprogram támogatása

nlrósÁcl szeRzóoÉs

amely létrej tt
egyrészr l a szabolcs-szetmár-Bereg Megyei kormányhivatal Baktalórántházai Járási HivatalaJárási Hivatalcíme: 4561 aaktabrantiazá Vasut u. Z.Képviseli: Papp Sándor József r,iu"t"iu"."i helyettes
a továbbiakban Járási (í városi reriileti|rriu"ili'ri"' támogató,

másrészr l:
Kedvezményezett nele, 

.Leve,]ek 
Nagyk zség ö n kormá nyzata

!í3e (székhelye):4555 Levelek, neiro..iu. Z.Adószáma:í5733393-2-15 ' ,. =' ''
Számlavezet pénzintézet TAKARÉKBANK zRT.Számla számai 50435854-1ooo-oó J '-' 

ltr.. 4'Í\ l '

(amennyiben az Önkormányzat a ro,zfoglalkoztató a támogatást a kincstár folyósítja a kedvezményezettk zfoglalkoztatási orogramokhoz nytljto"ttiJrogaus elkulo-nltéséie szolgáló alszámlájáról:Önkormányzatok ioztoglalkoztatási ;;t tai;;"É.i;lffiró*o1857o25_0ooooo24,

;ifi[líl:.,í!".1!i,:',T5J:Hi' lH]l,.:TruifiÉg:"i.r ,"ioo32ooo-o1857o25_oo00oo17

|i!":::'i, Dr Turóczyne r: Szé v itl'alpotgarmester
a továbbiakban: Kedvezményezett' - -:

'1mint szez d Felek kÖzÖtt a k zfoglalkozta::ás.l91 ny jtható támogatásokról szóló 3755l2o1o.(xll. 31.)Korm, rendelet 
"|"Pill,,:-T'ou..,ián!áett által ;;ii;;Áit.ndó egyéb mintaprogram céljából aBelÜgYmínisztérium BMl1121l-zlzozo. szaru lo.ie.e-.".r'i.ia,",o"n, a kérelemben megfogalmazottcélok és feladatok megvalósítása eroereue, ;. ;iu;rott;; "a; helyen az alábbi feltételek mellett

lror,."]i]llr,'i"'",ií:H?i:rilTf.Ti;,.,1, ''.ogatás 
folyós-ltásának 

id 
tartama, támogatás

.........'::-1.-::i--:':..

1 Kedvezményezett 5 f regisztrált álláskeres , elismeré.l!19,, a xileiott tartózkodási helyen élharmadik országbelí arampor!ái";;;iri roghrriiiátá.i"n"rv"it".ito támogatásra jogosult, továbbá amegváltozott munkakéPesieg-ti ;'fi;il;i 
"iíatá.ái3r 

iáii''t=o*eny, szerinti rehaóilitációs ellátásbanrészestil szemétv 1a' továÉuialiolii, ''aria.r.r..ii' 
ro,iiog[rlttatási jogviszony keretében t rténfoglalkoztatásához él 

9 .?|9i.ttói *;gr;lósításáhóz É'i;ffi;mindösszesen tgg.ggg .255,_ Ft, azazegYszázkilencvenkilencmNiO'-. ,iir.nóiZai'narminpriÉnc iéi-]-iettoszazötven I forint sszeg visszanemtérítendócé|támogatá.u"nió.i;;jii;;iábi.il;;fii;-^..:'.''

4561 Bal(aIórántnaza, xozurs*n*.ru'?3HH?,ffiilí?T"iJ 
Telefon: (4a55o 150 Faxl (a2)550 151E-mail: baka6ranrnaza@szaoof,.n*.n, Honlap; www.kormanyhMatal,hu

'.-, r. _
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SzRnorcs-szATA^ÁR-BERFG MEGyEI
KonmfurrnNATAL

BnrcrnlónÁnrnÁznt )ÁxÁs r H IVATALA

Egyéb mintaprogram programelem keretében: a program id tartama: 2020.08.01. naPtól 2021,02,28,

napig

a) 5 f álláskeres k zfoolalko_!a!{sá!9!_ .l9g9 k 
_zfo9lalkoztatási 

béréhez és az azl terhel

szociális rrorzáiaruiaii aóohoz g.o74,715,- Ft támogatást nyrijt az alábbiak szerint:

b) Az a) pontban megjel lt k zfoglalkoztatási.bér és az azt terhel szociális h.ozzájárulási adÓhoz-' 
,egítdlt tarogáiái'd'tliut áiegyéb mintraprogram programelem támogatása iránt benY jtott

kérelemben ,lghátáro.Ótt berurázási és d bgi k ltségeihez és kiadásaihoz 196,864.540,- Ft

Az a. és o, pontot<uan részletezett támogatások figyelembevétetével az Egyéb mintraprogram

programelem keretében a támogatás teIleJ iootartamára kifizeihetó támogatási sszeg legfeljebb

199.939.255,_ Ft, azaz egyszázkilencvenkilencmillió kilencszázharminckilencezer

....
A Kedvezményezett tudomásul veszi, ha a k zfoglalkoztratás kapcsán felmer lt k ltségek 

.?l".PJál
nyrijtandó támógatás a fenti sszegeket meghaladja, 9y annak sszegével a saját hozzájárulásának

2. A támogatás forrása a Gazdaságvédelmi Alap Start-munkaprogram alcíme. A támogatás

folyósítása utólagos finanszírozás formájában t rténik

3. A Felek megállapodnak abban, hogy -,

a) a támogatás alapját képez munkabéren a k zfoglalkoztatási jogv'szonyban.foglalkoztatottak' részérJa roztoiátroztátási bér és a k zfoglalkoztatási gqranlilt bér .megállaPÍtásáról 
szólÓ

ÍÍoáoln, ryrrl. in.l Korm, rendelet (a továbbiákban 1701,2011. rylll..24.).tí9rT: p$eleP a!nj,||
járó béreket kell éíeni (a továbbiakban egyiittesen:.k zfoglalkoztatási Pér)..4 kÖzfogtalkoztatási
'bert terne6 adón a siociális hozzájáruiási adót kell érteni, melynek mértéke a mindenkori

szociális hozzáfirulási adó mértékének 50 %-a;

Munkakor

Támogatás
alapja

(bérk ltség,
FUf /hó)

Támogatás
mértéke

%

Létszám
(f)

Támogatás
id tartama

(-tól-ig)

Támogatás
összege

(F0

Egyéb, máshova nem 
l

sorolható egyszerú l
szolgáltatási é. 

l

szállítási foglalkozásu l 81.530,- 100 5

2020.08.01 . -

2021 .02.28. 3.074.715,-

Mind sszesen 3.07 4.715,-



SzABo Lcs -SzeruÁpBEnrc MEcYEl
Kónt temmnnTAt
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b) a támogatás alapját képez k zfoglalkoztatottnak járó bérnél nem vehet íigyelembe a

bérpótlék, a prémium, a jutalom,'t3. és további havi bér, a helyettesítési ,díj,-valamint a
szabadság.megváltás. Ezen kifizetésekre, valamint a táppénz idOtártamara támogatás nem
igényelhet ;

c) ha jelen hatósági szez dés valamely rendelkezése nem érint kifejezetten a végrehajtás során
felmerül kérdést, annak rendezéiére a k zfoglalkoztatásról 

-és a t<ozfo-gtalkdztatáshói
kapcsolódÓ; v3_tamint egyéb t rvények módositásáról szóló 2011. évi CVl. t rvény
(továbbiakban: KÍtv.), a k zfoglalkoztatáshoz nyrijtható támogatásokrólszóló g75l2o1o, (xll, 31j
Korm. rendelet, illetve a Kedvezményezett által benyrijtott kérelem tartalma az irányadó,

4, . . A megvalósítani kívánt program szakmai tiartalma (a program során elvégzend feladatok
számbavétele és részletes szakmai indoklása, a tevékenység bemutátása a foglalkoztátas helye szerint
és a projekt egészére összesítve); a progiam konseiveíesének részletes számszaki és szakmai
indoklása a kérelemben foglaltak szerint.

ll. A Kedvezményezett kotelezettségei

1, A Kedvezményezeü kötelezettséget vállal arra, hogy
a) 9 l_arals! (f városi ker leti) hivatal által kik zvetített álláskeresóket alkalmazza, ve]tlk

k zfoglalkoztatásijogviszonyt létesít a.támogatás idejére, de legfeljebb 12 hónapra. A határozott
id vége az.elismerést kér k esetében legfeljebb a kérelem;ogéói elbtrálásáig tarthat, a kijel lt
tartózkodási helyen él harmadik országbeli állampolgáÓ[ esetében pedi-g a tariozxóoasi
engedély, lejártéig;

U1 a io2véiÍt 'lap9.i. 
1sazqlja a k zvetítés eredményét, és a k zvetít lapot az azt kiállító járási

(f városi ker leti) hivatalhoz visszajuttatja; '' . '. -' '.

c) a megyei (f városi) kormányhivatát tamogatott képzéseken a k zfoglalkoztatottak részvételét
elsegítiakérelembenvállaltlétszámnakmegfetelen;

d) amennyiben a k zfoglalkoztatáshoz képzéé is társul, az ehhez sztikséges nyilatkozatokat
.megteszi, valamint a k l n szez désben meghatározottak szeiint biztosítja a
k zfog lalkoztatotta k képzés ben való részvéte lét;

e) a k zfoglalkoztatásra irányuló szez dések adatait tartalmazó adattáblát a hatósági szez dés
_ megk tését követ en 10 napon beltll a járási (f városi kerületi) hivatalnak megkilldi;
f). a k zfoglalkoztatással kapcsolatos k ltségeket elk ! nítetten nyilvántartja.
g) a. prográmból származó bevételeiból kizáiólag k zfoglalkoztatási prográmjait vagy a Kftv. szerint

létrehozott szociális sz vetkezetek m k dését segíti el , vagy az áftaja toltatxojtátott személyek
.Y meghatározott hányadánaktányadának a támogatás lejártát k vet en munkaviszony keretében történő

továbbfoqltová.bbfoglalkpztatását biztosltja, . : '' 
,,' ., ,, 

' 
] ,] ,:

a támoga!ási id szakban a prQgram terv szerinti elórehaladásáról havi rendrendszerességgel a
támogatÓ felé beszámol, továbbá a vállalt k telezettségek teljesítésér l negyedévenként
szakmaiés pénz igyi beszámolót ny jt be;

i) a beruházást annak befejezését iOvet en, az üzembe helyezés id pontjától számított 5 évig
!.aja!. maga yag.y. .a tuIajdonában álló gazdasági társaóag áRal 

' 
folyamatosan m ködteíi

(továbbm k dtetési kötelezettség);
j) a beruházásban érintett telephelyen legalább 2 fó munkavállaló - munka tórvényk nyvér l szóló

2012. évi l, törvény (a 
'továbbiakÚan: 

,Mt.) 9zerinti : munkaviszony kéreóen, teljes
mu,nkaid ben, az Uzembé heVezés id pontjátóísz'ámított legalább g evés Í,,jotartamban t rtén
folyamatos foglalkoztatását biztosítja (továbbfoglalkoztatási kótelezettség).

h)
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} . 
n relil9zményezett vállalja, hogy a járási (f városi kertlleti) hivatal által k zveütett, jelen szez dés

l. 1. Pontjában meghatározott 5 f, t a támogatás folyósításának idótartama alatt kdzfoglalkoztatási
jogviszony keretében foglalkoztatja (foglalkoztatási k telózettség),

9:..l Kedvezményezett_ az engedélyezett létszámkeretet a jelen szez dés 1,1 pontjában szerepl
táblázat szerinti íjtemezésben feltölti, és a k zvetített álláskerés vel (álláskeresökkbl) Éatározott ioélu,
közfoglalkoztatásijogviszonyra irányuló szez dést k t.

!. A Kedvezményezett_vállalja, hogy a támogatás folyósításának id tartama alatt k zfoglalkoztatási
jogviszony keretében foglalkoztatja (foglalkoztatási k telezettség), és ezen id tartam alatt a
k zfoglalkoztatottal azonos vagy hasonló munkakorben foglalkoztatott'

a) határozott i9"j! munkaviszonyban álló munkavállalók munkaviszonyát a munka
t rvénykönyvér l szóló 2012. évl l, t rvény (a továbbiakban: Mt.) 66. (8) bekezdés a), c)
pontjában meghatározott felmondással nem szilnteti meg;

b) határozatlan id tartam munkaviszonyban álló munkavállalók munkaviszonyát az Mt. 66. (2)
alapján m k désévelösszefilgg okbóIfelmondással nem szt]ntetimeg.

c) !(9zfoglqlkoztatott k zfoglalkoztatásijogviszonyát az Mt. 66, (8) bekeidese alapján, valamint az.Mt.79.(1)bekezdésb)pontjábanmeghatárózottmódonnérn.sztintetimeg.

9 A Kedvezményezett vállalja továbbá, hogy a támogatással érintett közfoglalkoztatott
k zfoglalkoztatásijogviszonyát az Mt, 66. (S) bekezdése alapján,lalamint az Mt, 79. (1) ekezdés bj
pontjában meghatározott módon nem szünteti meg.

'6, Ezz9_1 egyidej leg kijelen_ti, hogy az. álláskeresó(k) alkalmázását megel z három hónapban a
támogatással érintett munkak rrel aiónos vagy hasonló inunkakorben foglat[oztatott

a) határozott idej munkaviszonyban álló munkavállalók munkaviszónyát az Mt. 66, (8) bekezdés
a), c) pontjában meghatározott felmondással nem sztintette meg;

b) határozatlan id tartamri munkaviszonyb,a1 álló munkavállalók Írunkaviszonyát az Mt. 66. (2)
. 3lapjá1 múk désévelösszeftigg okbólfelmondással nem sztintette meg;c) kÖzfoglalkoztatott k zfog.lalkoztatásijogviszonyát az Mt. 66. (8) bekezd-ése alapján, valamint az

Mt, 79. (1) bekezdés b) pontjában meghatárózott módon nérir iztintette meg

7. A foglalkoztatott személyek közfoglalkoztatási jogviszonyának egyéb okból t rtén megsz nése
esetén KedvezménYezett azonnal felveszi a tap-cs-olatot á ;arasi-(tovarosi ker leti) nivátat6 ei
munkaeróigényt nyrijt be a szerz désben.f9s]3lt fogblkoztatási t<otetezettség k rében'r*gÁáiáiÓ.Jit

8. A kozfogtalkoztatottak kilépésével
megszűnésének idopontja és oka) a
adattáblában rogzíti, és a munkaviszony
keru leti) hivatalh-oz.

:

kaPcsolatos információkat (név, kozfoglalkoztatási jogviszony
kozfoglalkoztatásra irányuló szerzodésnek adatait iartalm aza
megszŰnését követo 10 napon belul benyújtja a járási (fóvárosi
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. .|I.9lPzményezett kijelenti, hogy az érintett személyeket az alkalmazásukat megelóz 3 hónapban
1 kPlfoglalkoztatási jogviszony kivételével - semmilyeó foglalkoztatásra irányuto figviszonyban'nem
foglalkoztatta, fílggetlentll a jogviszony megsz nésének módjátd és a munkarortol. ' -

10..A kedvezménYezett hozzájárul 9l.rhoz, hogy a Kincstár által műk dtetett monitoring rendszerben
nYilvántartott adataihoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, az Áttami számvevoszek, á
kormánYzati ellenórzési szerv, az európai támogatásoka[ elleh z szerv, a csekély o..r"bti
támogatások nyilvántartásában érintett szeNek, valamint más jogosultak hozzáférjenek.

11, A KedvezménYezett kijelenti, hogy a kérelemben tett nyilatkozatai a hatósági szez dés aláírásakor
is fennállnak

llt. A támogatás fotyósítása

1. Az nkormályza! lie.dvelmfn_yez_ett vállalja, logy a tárgyhót k vet hó 8. napjáig, egyéb
Kedvezmény.9zett a tárgyhót k vet hó 15. napjáig-a támÓgatást á'rendelkezésre bocsátótt e'iszáfroto
lgqon igénYli,. melyhez csatolja a járási 1tOvarósi kert]ieti) .hivatal által el írt, kifizetést igazoló

Amennyiben'a Kedvezményezett a vonatkozó határid ig az esédékes havitámogatási igényét nem adja
le, vagY hiánYosan adja le, legkés bb az eredetileg esedékes elszámolási Éatarid leieltét roveio
harminc naPon beltil mé9 megteheti. E határid elmulasztását k vet en az adott hónapra nem igényelt
támogatás kifizetése megtagadásra kertllhet, en l a járási (f városi kertileti) hivatal írásban e,i."iii 

"Kedvezményezettet;

2.A'Kedvezményezetttudomásulveszi,hogy:.,..
a) a beruházási és dologi |!!t9e.s9r etemei kOzotti átcsoportosítás kezdeményezése legkésóbb a

program id tartamának feléig lehetséges.
b) a beruházás! és dolog.i k ltségek k zül a munka. é9 véd ruházattal, egyéni véd eszk z kkel, a

munkavégzéshez nélktll zhetetlen kis értékű munkaeszköz kkel, 
-valamint a beruházási

kÖltségekke[legkés bb az utolsó elszámolással egyidej leg kell elszámolni.

3. A Kedvezményezett tudomásu] veszi, hogy:
a) ,r9.íér.".. taP99aJ|9 nem folyósítható azon id szakra, amelyre a jogszabályok szerint

közfoglalkoztatási !{ illetve szociális hozzájárulási adó fizetési koielezetts'ég-nem terrléri.
b) nem folYósítható a k zfogtalkoztatás támogatása azokra a napokra, amllyekre ugyanazon
.személyután.aKedve1mé-ny919$mástámog-atásbanrészesttlt'

.c) nem. .foly9sllható k zíoglalkoztatás támogatása ,normatív támoga!ásban részestrl
munkakrQkbenfoglalkoztatottakmunkavégzéséhez..'':''.''''';'-.'

{) amennyiben nkormán}zat a Kedvezmén!ézett, a Hivatd a támogatást a Magyar Allamkincstár(a továbbiakban: Kincstár) 1O032d0o-ot'Ószo2s-oooooo2i szám -'Ónro^ány."tok
kÖzfoglalkoztatási nettó támogatása Vagy 1o032ooo-01857o25_oooooo17 zámri
Öllprmán};1tok lPzíog!9lkgztatási-támogatasa (étoteg, dologi) számla i*aárt.ria at, anonnan
a. Kincstár folyósítja a Kedvezményezett k zfoi,lakortatásiirogramoi<hoz'nyrijiott t'aroóátá.
elkül nítésére szolgáló alszámliiára (számlavézet pénziniézJt neve: TAKAÍrÉKBANI{ Zrt.: számla száma: 50435854:10000094). 

,:. : ,,
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lV. Az el tegre vonatkozó szabályok

A járási (fŐvárosi kertlleti) hivatal a Kedvezményezett kérelmére a közfoglalkoztatási program költségeire
197.743.030,- Ft, azaz:. egyszázkilencvenhétmillió - hétszáznegyvenháromezer-harminc forint e6É9et
állapit meg az alábbiak szerint

MEcyrt

878.490,- Ft

196.864.540,- Ft

Kozfoglalkoztatottak bérk ltségére:

Beruházási és dologi koltségekre mind sszesen:

^

A járási (fóvárosi kerÜleti) hivatal vállalja, hogy az el leg átutalásáról a támogatási id szak kezdetét
k vet 15 napon bel lintézkedik.

1. Bérk ltség-el leg
a) Az el leg mértéke nem lehet t bb mint a jelen szerz désben meghatározott bérk ltség

támogatás 2 hónapra vetített átlaga.

' t ál'ÍlJl.r:1,:;'.lTi l) 
hivatal a bérk ltség el leg 1oo%-át, egy összegben utalja 

,a

Amennyiben nkormányzat a Kedvezményezett, a járási (f városi kerilleti) hivatal a bérköltség
el leg 100%-át egy összegben a Kincstár 10o32ooo-o1857o25-oooooo17 szami
Önkormányzatok közfoglalkoztatási támogatása (el leg, dologi) számla javáá utalj. 

-li 
Á

Kincstár a nettÓ finanszírozástól ftiggetlen l, soron kívt]l átutalja az el leg sszegét a
k zfogIalkoztatási programokhoz nytijtott támogatás elk l nítésér" ..'otgaIó alszámla javáá.

c) A Kedvezményezett vállalja, .hogy " bérköltségre for,dítható el leggel a támogatási id szak
végéig az t]temezésnek megfelel en elszámol. :

2, Beruházási és dologi kiiltség et leg, a) A járási (f városi kertileti) hivaial a beruházási és dologi k ltségekhez el leget folyósíthat.
b) A Kedvezményezett a kérelméhez csatolja a program-indításához etengeo-nlietiániii-iiiir.eg..

beszezend tárgyi eszk z k, munkaruha és véd eszkoz k, stb. listá.iat, melyre .. 
"lor.i.ifordítani kívánja. Á Prasi (f városi kerületi) hivatal a reoveiménr."tt ál;i'#ÓÍ"tár*"tt ig-J.'i

a|aPján állapítja T.g "a 
e!91eg Osszegét. Az el leg mértéXe maiimum á m"gítil beruházási ésdologi költségekre fordílható támogatás merterenek 70 o/o-? 

"r"iéig 
t"riéoi!. Ák zfoglalkoztaiásért felel s miniszter-a tervezési iégédletekben; oecehirátizapirót-szoio

d ntésekben a 70 %-nál alacsonyabban is meghatározná$á ilJnátJegéiáótdik ltiáó j6É;

a kérelmében"valószín síti, hogy a támogatás részbeni megel lágeie." J.ámáá.iá.vtJrJ.
terhet jelentene, igy ktil n sen, ha a támogatás részbeni mlgeloiegezése a xodogÉrióziaió
alaPtevékenYségét veszélyeztetné és a liozfoglalkoztatási rograir hiányában áz eriniJtt
teleP lést jelent s munkaer&piaci hátrány éri - ai el leg mértéie légteljeub áiarog.ta. 1oo %
a is lehet.

c) A KedvezménYezett vállalja, hogy a. beruházásj és dologi k ltségekre biztosított el leggel
legkésóbb az utolsó elszámolássaT-egyidejíileg elszámol_
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"o"ttj"gl]i,iJ r,irv;:fi:ti.iájnsil:t'í :s?l?,:;ar..,gír:i:*;;iffiilils folyósításának feltétele az
A határid ig el nem számolt elóleg összeg" ui....t ou"t";;;"rr'.
Az elszámolás határideje a k zbeszerzés, engedélyezte*., *n, bármilyen k.ls , elháríthatatlan
akadály miatt meghosszábbíthatÓ. --*-''

AmennYiben eloreiathatÓan a k zfoglalkoztató 
T9T. fud határid re elszámotni az el leggel, akkorlehetósége van arra, hogy az eisJamolasl n"iJriloigl o! rcgxesobb mé9 a tárgyévben önkéntIJijÍiffi,,Tr"lrnffrTn[l{i"""rét, ebben az esetben 

" 
tarog]tal ebzámolásá," 

"lii.y.záró rendelkezések

Jelen szez dés etvátaszthatattan részét képezik a rere!:-1 
.é," .. mellékletei, a startmunkamintaprogram támogatás Áfta- ;; ;;;dé.ii.ou","i'i":álT 

vatamennyi, a szez désktitésfeltételeként meghaiarozott oorui-eiil:..t Keovezmenlli"rt 
"raira.aval 

egy ttal igazolja, hogyr azfl:l5i:n,T:ríffiiJ:llí"l ,".t"r''nii ;;;".; '.; .'.".''megköté9e el tt megismerte, a benne

Felek rógzítik' hogY kÖzt k a kaPcsolattartá::: .9r9" 
|: u.leJ3ktr,onikus ügyintézés és a bizalmi

szolgáltratások általános szabályairól só|ó zors, JuitcrJ ií,. 
.t rvényben tÉ sziv.l meghatározottelektronikus riton (írásbanl u"gy ír];il,r",. 

"", .i.o*ro"eiiionirus riton történik.A szerz désben nem szabálYozott feltételekre a Kftv., a 3752010...(Xll: 31,) Korm. rendelet és a
1701201Í' (Vlll' 24') Korm, re';éiil;'"-o'.no. *o.bá.'gáa.iLnotartairor szoi! l ru. nui cL. törvény$i!}J.'ff,;il"Jy"ilfl#:* ifiili_#:ffi'=il::rnotgari T rvényk nyvról szóló zotg eui

)ffi;:r dés teljesítésével sszefügg bármely munkavégzésre az Mt,, va]amint a Kftv, szabályai

idiii:i,,'j,:t::::f 1:JJHI?'.:T!|;::,**.nazgatási p"1l._id,"T?sról szóló 2017. évil. t rvény

j}1,3 .,:,,jiijJ* iT";:l;r;,.1n;il'.:fii"i3 !,^#."# :,j.il,T: lfi;:i"[Í$ Jiili
szez d Felek a 8 számozott otdalból, ilietve.5 fejezetbot ál|ó jelen,hatósági szezódést figyelmesenflil: fJ;:r'r::;,TJ:::1J:afril#jk'n. 

:il"n=áíJ,lfl,'" 
azt, mint szez déses akaratukkal

Jelen hatósági szez dés az aláírásának napjával lép hatályba.
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kotelez mellékletek:

1.

2.
3.
4,
5. Munkanapló minta

A támooatási kérelem és melléklelei, a kérelem benyrijtása, valamint a szerz désk tés

feltételeliént meghatározott dokumentumok
Altalános szez dési feltételek
Táiékoztató az eszam-óiáiói uenvuj!ás.áFk módjárót és íormájáról

Tájékoáató a jelenléti lvéi árr"rilr"áásáról, alialrirazandó jelenieti lvek (egyéni, csoportos)

-\

Baktalóránth áza,2020. július 31. _{T-__
(p.HÉ*"}

Kedvezménfezett

Kedvezményezett
lrattár

Béla
járási hivatalvezető nevében és megbízásából

Papp Sándor József
hivatalvezeto helyettes

i---r\,
/-\,\--,,-?:,=z--r;\---ur"í=í-, ;7 r ---l -)LUt;,,\_:,.-_\-__

. . . . .í. .1-:.-r,\;, 1};-,,Yí,\\\.t*i

pénzugyi ellenjegyzo

Kapják:

", 
E:%

3.*" Éft. "67d- " ffiB\ '*,V
" (..#N !}

>.



Tájékoztat az e|számolások benyrrijtásának módjáról és formájáról

csatolandó dokumentumok ktire :

Bérkiiltség elszámolása
a) Elszámoló laP a k zfoglalkoáató nyilatkozaával "Btintet jogi felel sségem tudatabankijelentem, noEY ? e|sziryo]o lapon szerepl valamennyi Áuiuraoragrrit megfelel, ésaz azt alátátmasztó eredeti dokumentációk Jhelys zínenq ttizrograkonai(l szé}ilrelye vagytelephelyemegnevezése és pontos címe) rendelkezérr. ,íllouk . 

-
b) Afutal'ással t rtén kifizetésnél az aktuális bankkivonat másolata cégszer aláírassal ésdátummal ellátva. Ha a k zfoglalkoztató csoportos átutalrási megbíással teljesíti amunkabér kifizetést, akkor a bankkivonatra ,,Á csoportos átutalás á elszámoló laponfelttintetett munkabért is tartalmazza" sz vegét ,a Érr ni".iJ?r-.r*r*rti aláírással ésdáfummal kell ellátni.
c) KészPénzben t rtén kifizetés esetén a kifizetés megt rténtét igazoló, akiizfoglalkoáatottak nevét és aláírását taíla!rya?(,.gy.rri/..opoÓ. awJt"ri e smervényvagy bérlista hitelesített masolat4 cégszerií aláírással?s dátummal.
d) Bankkivonat az esedékes szociális hozzájárulási aao tenzetésér 1. ,,A csoportos átutalásaz elszámoló laPon felttintetett szociális iouájaratási adót istatahána; szoveget rá kellvezetni és cégszeni aláírással és dátummal keli ellátni.

Kiizvetlen kiiltségek
1) Tárgn eszk ziik beszerzése esetén aszámlavagy adasvételi szerz dés.b) A m,qnkaruha, véd eszk z, szerszám beszeriésérot a sáil;; kiadásáról késztiltnyilatkozat

:l |9gtl|to_zas.- egészségtigr vizsgálat tédtési díjáíól számla.
d) Utik ltség tédtés esetén az elszámoló lap es nyitatto zat arr l,hogy a kifizetés ténylegesenmegt rtént.
e) Mrirkásszállítás esetén az e|szátmoló lap és nyilatko zat arr !,hogy a kifizetés ténylegesen

megttirtént. Továbbá:
a, Ktils vállalkozás megbízása esetén a vállalkozóval ktt tt megállapodás

hitelesített másolata, az els elszámolás benytijtásakor.
b; K zfoglalkPna!(l s1iát gépjármiivével t ftá6 saátlítasnál naporrként vezetett

riWonal nYilvárrtartrásról késziilt sszesítés havonként csatolva; á;;á*;iáJ;.-"f) A felhalmozási célritárgyi eszk z elszámolásak;i;.-rá*i;r-d; rd#;i szerz désenfeliil iizembe helyezési jegy_z k nyv, valamint a nyilvantartási karton hitelesiteu il;ü;g) A mezógazdaság| k zfoglatkoáató által kiállított f.ilááil]egy.ffienyujtható ak vetkez k figyelembe vételével. A mezógazdasági t"á.io ;;"^f; tv. biáosítot akiil nleges jogáltrlsában a mez gazdasági tóék."y&l. tekintetében - a termékimportkivételével - áfa fizetésére ,r"* k t"l"itt, d" adolÓvoias j"g"fi!frlyÁro11,ut . Az éfavonatko |?a*e tevékenYsége tekinteteÚ.n oern t .rr.ri számlrázási, adó-nyilvántartási,adó .P9gflluplfsi, .adó 
-elsiamolasi 

es adobevaliári 'k i;d;ttsé!i- viszont ezentermékértékesítesek és szolgáltatasnyujtá,s9k utan kompenzációs felana j"g;r ,,;;d"az áNevó adóalanY k teles részére á felvasarlási ráron feliil megfi".ioi] A termel akomPenzációs f9lrár érvényesítése érdekében k teles aláírásával hitelesített írasosnYilatkozatot adni az átvev nek, amely'ben meg kell adnia ;;*r" ;*jiá aaoigazgatasiazonosító számát. Az áWev nek a fel,vesrerrásról bizonylutot [.ii'iáiocsatania, melyszámviteli bizonylatnak min stil, é, tutuÁ*. táÜi.i tároo-i'in"rir.o azonosítóa|atokal és adott esetben az stermel i igazolvány ,^rrrai, eiii;;;i;;d":d^i;
eleget lehet tenni a kompenációs felár- ervenyósiteséhez *iik.ég-ei ir}ilatkózauete[



k telezettTg|"! Ezt a felvásarlási jegyet legalább két példanyban kell kiállítani, melyb l
a másodpéldany lesz a termel é.

Anyagktiltségek
R termek-el ártás, yagy aszolgáltatasnffitás során felhas máltanyagszámlái

Szervezési kiiltségek_(kizárólag polgármesteri hivatallal nem rendelkez telepiilési
iinkormányzat ktizfoglalkoztató)
A megn vekedett adminisztráció kapcsan felmeriilt postai és banki k ltségekr l, valamint az
irodaszerek vasárlásáról szóló számla.

MunldsszállÍk{s esetén a trámogatas mértéke az érintett munkavállalók lakóhelyét l
(tartózkodási helYét l) a munkahelyéig tartó ritvoqalra vonatkozó autóbusztérlet arának a
munkaadót terjed részéig (a 39ll998. (n. 4.) Korm. rendelet alapján legalább 1ér"i,
legfeljebb havonta a39l20t0. (II.26:) Korm. rendeletben meghatározott Áerteni terjedhet. Á
tamogatas fels korlátjanak targyéwe vonatkozó mértékét a foglalkoztataspofiíkaért i;i;iá;
miniszter 201 l-t 1 kezd d en minden év január 2i-igteszíkiJzzé.

A k zfoglalkozrató a k zveflen-, ffiyág-, szervezési kóltségekhez megítélt tamogatast a kiadás
felmeriilését k vet en, az els elszámolással egyíitt, tJjes sszegben is elizámolhatja abeffitott bizonYlatok aJapjrán. A bizonylat keltének a támógatási id szakra kell esnie, és nem
lehet korábbi a hatósági szerz dés megkiitésének dáfumana. a k zfoglalkoztatónak a saját
nevére szóló számlakat _vagy bizonylatokat kell benyírjtania. e i,amogatási id tartam
befejezését k vet en keletkezett számlak nem elszámottratoat<.

Csatolni - sziikséges továbbá a számla pénzíigyi teljesítésér l szóló igazolás
kiizfoglalko ztat által hitelesített másolati példányát.
l(ízán laga kiizfoglalkoztat nevére kiállított számltikat lehet elszrámolni.
Minden nem eredeti csatolt dokumentumot a kiizfoglalkoztató áttal hitelesítve kértink
mellékelni

AmennYiben a kozfoglalkoáató a beszerzett tírgyi eszk zzelk zfeladatot lát el, tevékenysége
az^Á'fatv. hatálYa aLátartozó bevételt nem keleiÉeíet, levonasi jogát sem kívanja gyakorolni,
akkor en 1 a tényr 1 nyilatkoznia kell.

Elektronikus kapcsolattartás

Az elektronikus kaPcsolattartásra kiitelezett ii5rfeleknek a papír alapon kiállított
számlák és egYéb, az _elszánolas alapjául szolgáló edeti dokumentumot ttizroglalkoztató
által zárldékolt másolatait kell ben}rrijtaniuk írásbelinek -i"ortiro .r"r.t-oipo, r,iton, E_papír szolgáltatás keretében.

Elektronikus számla esetén a szállító által a számla létrehozásakor záradékolt, vagy aziigYfél által záradékolt és e-aláírással hitelesített szám|itr.rr-l*vniá"i. 
-Rmennyiben 

aszéllít nem záradito|, !s az iigyfél nem rendelkezik e-aláírrással, 
-ukko, 

az tigyfélnek
nYilatkozatot kell készítenie a záradékl 1, alrrelyet atáftás után be keli szkennelnie, és az e_
szátmláfi:oz kell csatolnia. Az elektronikus számla kizárólag elektronikus formában
1iz|etO meg, nYr jtható be, és ad igazgatlisi azonosítiásra Uir* rrg ebben a formábanalkalmas. 

,
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Munkanapló
oo....;'éV jroo......o..?.o hó ..... lllP

Munkavégzés k riilményei:

Tevéken

Jelen lév kozfoglalkoáatottak siarn.a-
Brigád megnevezése:
Brigádvezet :

Munkavégzés pontos helyszíne:
megnevezése:
nagysága:

Id járás:

Véd ital: sziikségessé

A
,a

Dátum: ........ éV ........ hó .... íIap ....óra .... perc

munkairányító/br i g ádv ezetó



A

k zfoglalkoaatasi program megnevezése:
idotartama:
létszáma:

Teli esítésígazolásell eS ;olas:

A meghatáro zott feladat végrehaj tása: igen l nem
Eredmény/akadályok:

V is szavett e szkozok/anyagok : - Kiadott eszkozok hiánytalanul.
- Hiány/állapotvá|tozás, éspedig:

F e lhas znáIt anyag/tizem an y agi

Megje gyzés:

Dátuml ........ év ........ hó .... ílap ....óra.... perc
kairányit lbrigádv ezeto



kittiltési tmutató:

a munk ákat;(1me_gnevezése (pl. ... K zségi örrkormany zat)
a feladatok kérelém szerinti végreha3tasai iranyító szetnery 1aaoft esetben
megegYezhet a murrkáltatói jogkcir gyakorlójával, vagy a brigadvezet velis) ' -'

K zfoglalkoztatásiPro*ram:brt4ma: 
f;i,]ffi:ilffi1;,r'.?"'!l;;i:5;ffi, 

adminisztrátor)

létsáma: a programelembe bevontak siána

_ _ I. Munkavégzés k riilményeí: i
Jelen lévók sáma: ' 

á jelenléti ív adatai alapján ténylegesen munkát végz k száma
Brigád megnevezése: amennyiben szurceges, h a az'adottprogramelemben t bb munkacsoport

tevékenykedik (pl. mg. tevékenységben állattartás, szántóEHi

Brigádvezet : #::1t'ffiJ::#li?vékenységét irányító/ellen rz személyA munkavégzés pontos:
helyszíne: a munkavégzés helyének megjel lése (cím, hrsz,)

megnevezése: a munkatertllet jellegének meghatározasa (pi. major, szántó, fólia,
beltertlteti k aíD 

-

nagysága: sziikség szerintha, m2, m megjel léssel
h mérséklet és k rillrnények (pl, l5C-fok, napos, szárazlfelh s, es s stb.),
ktll n sen azok" amelyek adott esetben a tervezett munkavégzésí
nehezítilq vagy ellehetetlenítik (pl. sár, fagy)- a Él7e v véd ital fajta rdgzítése (pl. h tott víz, meleg tea), a
vonatkozó válasz bekarikázandó

Ktizfoglalkoztató:
Munkairányító:

Id jarás:

Véd ital:

II. Tevékenység
Terv szerint:
Tevékenység/eltérés:

Tényleges feladat:

Kiadott eszk zoklanyagok:

Dátum, aláírás

III. Telj esítésigazolás
Végrehajtás:
Eredmény/akadály:

.\

a vonatkoz válasz bekarikázand

01-ig talaj el készítés 4 ha-on)

k riilmények a munkavégzést nem teszik lehet vé)az adott naPra rneghatározott konkrét, 
- 

a teljesítmény
mérésére/ellen rzésére alkalmas feladat (pl. Kossuth tl. i_so_ig a
belterulet ttest+árok padkázása, gyommentesítése mindkét oldalon.
Összesen 200 m, kb. 500 m2 zb\Oremtét.;
a brigád részére a munkav egzéshsz siukseges eszk z k, alapanyagok
tételes felsorolása, kiil n sen a gépi eszk zcik kezel jének megióttitésjvet
(Pl. 3 db laPát, 3 db kasza, 

' 

-aU 
motoros bozótvágó+munkavédelmi

tarhozékok (kezel : X.y., y.Z.), valamint 5 liter benzinf

A feladatot kiadó/ellen rz l _u munkanaplót vezet ) a végrehajtás
szabály- és szakszeriiség éértfelel s személy aláírása.

a vonatk oz válaszbekarik ázandw--YY

:

kiadott feladat maradéktalanul végrehajtásra keriilt, 500 m2
z ldteriileJ gYommentesítése megt rtént. A kiadott iizemanyag
felhasználásra keriilt: 2 db bozótv ág(ll5 iizemóra. A p.ogru* a
kérelemben foglalt terveknek megfelel in folyik.) L v

Órakor a felh szakadás a kUltéri munkavégzést lehetetíenné tette, így

'..Visszavett eszk zciklanyagok:



F e lhas zr áIt any agl izemanya g :

Megjegyzés:

Dáfum, aláírás

vi s s zav ételezés ének téte le s fe ls oro lás a, tu ÍÓnti s en áll ap otv átltozásuk
megjelcilésével (Pl. 3 db lapát,3 db kasza kiadáskori áliapotban, 2 db
motorol lorOWágó +munkavédelmi tartozékok (damii kifogyott),
továbbá fel nem haszrált 1 liter benzin)

a tevékenYség során felhaszr ált alap-, tizem-, ken - stb. anyagok tételes,
mennyisé gi fe lhaszn áIása

minden, a munkavégzést befolyásoló, a végrehajtás során bektivetkezett -
kiilcintisen intézkedést igényl esemény (pl. 14:00 órakor x.y.
indokolás nélktil távozott, 15;00 órakor munlavédehi ellen .ré, ttirtJnt,
amely .. . -t állapított meg)

A naPi munkavégzést, az elvégzett eredményt igazoló, a munkanaplót
v ezetó személy aláírása.

Fontos, hogY a munkaid nyilvántartás (elenléti ív) adatainak megfelel létsámadatokat ttikr z , azzal
ssáangban lév munkanaPló álljon rendelkezésre és az mindenkor a téiyleges allapotot tiikr zze vissza!

A munkanaPló a munkavég?és helyén, a jelenléti íwel egyíitt álljon rendelkezésre. A munkavégés kezdetekor
azI-IL adatokat kell hiánYtalanul, kell en részletezve kitolteni, hogy azokból a k zfoglalkoáatottak tartózkodási
helYe, a munka jellege, mennyisége és min sége megállapítható es-nyomon kovethetoiegyen. . 

'

A munkaid végén a III. adatok kitoltésével a munka eredményét (a program el rehaladását) sziikségesr gzíteni.

,.A
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Kit 1

Munkanapló
2017, év 03. hó 1,0. nap

Tevéke

Dátum: 2017. év 03. hó 10. nap 07.óra 45. perc

Dátum: 20L7 . év 03. hó 10. nap 15.óra 30. perc

X.Y
munkairanyító/b ri gádvezeto

toltési példa:
Röztoglalkozlató: K zségi Önkormanyzat
Munkairányító: X.Y

létszáma:

taltmunka-mintaprogram (mez gazdas ág\
2017 . 03. 01. - 2018. 02. 28.

Mun kavéezés kii riil mén el:
Jelen lév k z&gblko4atqtlak száma: 12f
Brigád megneyezése: kulon brigádrnegielolés nincs

_Braádvezet : x.Y
Munkavégzés pontos helyszíne: K zség, Kossuth u. l20

megnevezése: Onkorm tnyzatí maior
nagysága: 3 ha (ebben 500 m2 fólia)

Id jaras: 12 C-fok, enyhén felh s, száraz id . A talaj allapotá k
alkalmas . Az id jaras a munkavégzést nem befolyasolja.

véd ital: nincs Szutsggesseg l riadas -
ig.n I né, l ig.n l n., I

ev
Terv szerinti trglla\Lgg4s,

)ny eg:

lgen l nem
Terv szerinti tevékenység/eltérés okai: 2017 . 03.05.-10. talajel készítés (szántas, ásás), palantazas

20t7.03. 05.-05. 0l. kerítésépítés (1000 fm)

Tényleges en meghatarozott feladat: l f munkairányítas (brigádvezeto)
1 fo adminisztrátor irodai tevékenység
1 fó traktoros a teri,ilet el készítés, valamint a kerítésoszlopok kiszállítasa (5 uzemóra)
4 tÓ segédmunkas + 1 frí szakmunkás 500 db virágpalanta termeszt ládákba tortén
kiultetése
4 fo kerítésoszlopok elhelyezése (3 db/óra - lyukfuras, behelyezés, döngölés)

Kiadott eszkozoklanyagok: ABC-I23 frsz.-u MTZ-80 + eke (X:Y)
4 db kézi ásó, kézi kupu, kézi gereblye
250 db árvácska, 250 db nefelejcs palánta (X.Y.)
34 db beton kerítésoszlop
2 db kézi lyukfirró,2 db döng l

eliesí :

A me ghatarozott feladat végrehajtasa: igen nem
Eredmény/akadályok: Akiadottfeladatváltozasnélkulvégrehajtasrakertilt.(1,5haszá@

kiultetés, 34 db betonoszlop elhelyezés)

visszavett eszkozok: - Kiadott eszkiiziik hiánytalanul.
- Hiány/állapotváltozás, éspedig:

Az alapanyagok maradékíalanul felhasználásra kertiltek. A traktor 5 tizemórában 40 liter
tlzemanyagot fogyasztott, A program végrehajtása a kérelemben foglaltak szerint foly.

F el h asznátt anyag/i,izemanyag : 500 db virágpalanta
34 db beton kerítésoszlop

Megiegyzés: Amunkakezdéskorakiadottmunkaruházatellenrzésérekerult
álltak, használatuk biztos ított.

1

munkai ranyító/bri gádvezet

T





Tájékoztat ajetenléti ív alkalmazásárót

1. 
j'Plt'.'i Ív naPrakész és pontos vezetés{ l a k zfoglalkoztató k teles gondoskodni. Ajelenléti Ívet a munkavégz_eg tr$r;{nén kell trárolni, és uri.r.ueg.s nerysziniiilen ues soránaz ellen mek át kell adni. Ett l eltérni csak a6ban * .rÓ.o lehet, ha munkavégzés

aktrrálisan nem t rté-nik,.azonban ilyen eslbel na*.no}i jelenléti íwek'a k zfoglalkoáatóáltal kijeliilt egYik helyiségben keil lennie, és azokat u tó"rograkonÁ ttit"t.. esetlegeshelYszíni ellen rzés sonín az e\lenfuzéY, végz .".r"eiy rendelkezésére bocsáj tani. Azellen rzés során nem fogadható el ird"kkért, }ogt aleienleti ívek a renti t<otetezettségelmulasztasa miatt a hetysiínen n* álinak r.no"m.ZÉrr..'-

A jelenléti Íven Pontosan szerepelnie kell a ledolgozott óraszimnak, amelyet a munkanapvégén a munkavezetó vagY a k zfoglalkoztató ti.leititt Áuokuturru 1"gy"r,b",és aláírásávalhitelesít.

A jelenléti Ívet a kiizfwlalko ztatofttszemély érkezéskor, távozáskor, és a munkak zi sztinetigénYbevételekor is aléÍrtsa a megfelel rovátban. Nem Áladhato el, ha a kdzfoglalkoztatottszemélyanapvégéntbbrovatotegyetlenalríírrássallátel.-

A jelenléti ívet a rajta szerepl betiikódok alkalmazásával kell veze ri.

A jelenléti Ívek adattartalma nem váltoaathló me_g. A k zfoglalkoáató d nti el, hogy acsoportosvagyazegyéni jelenlétiívnyomtafu énytalÉalmazza.

A távolléti jogcímekhez kapcsolódó betiikódok jelentése

B: Betegszabadság / táppénz (betegség miatti keres képtelenség)

A k zfoglalk9o:r9llzemélyt,éyi 
l_| munkanap betegszabadság illeti meg, amelynekt+{qnára a k zfoglalko^atéLsíbér, illetve bzrodabztatási gaiantat bér 70%_a itletimeg.

A k zfoglafoztatf{ jogviszony 
.lupjao a k zfoglalkoáatott jogosultság ot szeteztársadalombiztosítási ellátásra is ttappenzl, hiszen'- a munkabérhez hasonlóan _ ak zfoglalkoáatasi bért is terheli á'l Á-o, .érték 

';;a;é 
;";"rt ;tuit1,TáPPénz esetén a betegállomány idejére a ttizroliam ztaási (garantalt) bét 60 oÁ-a

jfu.

SZ: Szabadság

i k9"foglalkoáatottat évi 20 nap;zabadság illeti meg. A szabadság a jogviszony évtalteli.létesítése vagy meg +;; i*tér--*aTYo.* jár. A k zfoglatkoztatottat: szabadsága tafiarrnára a kiizfoglalkoáatasi bér, illeóe koághk"il;;ió;ff ;illeti meg.

ÁIó: Ruasiao a k zfoglalkoztató érdekk rében felmeriilt okból

|, kiizfoglaP3tottlt,. ha a kiizfoalalkoáat9 foglalko ztatási k telezettsegének abeosztrás szerinti munkaid b.o n"* t.'S, ei.glTtaiÁiaoi; ;dilffiatási bér és a



közfoglalkoztatasi garantált bér megállapításráról szóló kormanyrendeletben
meghatarozott összegű közfoglalko ztatásibér illeti meg.

Ár Áilásinterjun történő részvétel

A közfoglalkoáatott mentesiil a rendelkezésre állási és munkavégzési
kötelezettségének teljesítése ailől az Flt. szerinti munkaviszony - ide nem értve a
közfoglalkoztatási jogviszonyt létesítése céljából ttirtenB fllásinterjún való
részvételhez sziikséges időtartamra. A közfoglalkoztatottat az igazoti tavollét
tartamára az állásidő szabályu szerint illeti meg díjazás.

MT: A munka törvénykönyve (Mt.) 55. § (1) a/-g,) - a g)pont második fordulatát kivéve -
valaminti)-k) pontjai szerinti egyéb, ígazoltávollétek esetére alkalmazandó.

A közfoglalkoáatott mentesül rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének
teljesítése alól

' keresőképíelensége (kivéve: betegszabadság, táppénz - ebben az esetben ,,B''
kódot kell feltiintetri a jelenléti íven),l a jogszabály szerinti, az. emberi reprodukciós eljárással összeftiggö,
egészségügyi intézményben történő kezelés, valamintl a kötelezö orvosi vizsgálata tartamara, továbbál a véradáshoz sziikséges, legalább négy óra id tartalnra,l a szoptató anya a szoptatás els hat hónapjában
ikergyermekek esetén kétszer két rára, a kilencedik
egy, ikergyermekek esetén naponta két táta,l hozzá artoz ja halálakor két munkanapra,l általanos iskolai tanulmanyok folytatása esetén,l bíróság vagy hatóság felhív ására, vagy az
részvételhez sziikséges id tartaínra,l a kiilonos méltanylást érdeml személyi, családi
indokolt távollét tartamara, továbbá

' kOzfoglalkoáatasi jogviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott tartamra.

FN: Fizetés nélkíili szabadság

A k zfoglalkoztató kdteles a k zfoglalkoáatott részére fizetés nélktili szabadságot
engedélYezni,,ha a k zfoglalkoztatott a k zfoglalkozatasi jogviszony id tartama alatt
az 1. (3) bekezdésének haáya alá nem tartoz munkaltatónál legalább 3 nap,
legfeljebb 120 nap id tartamri határozott idejii munkaviszonyt kivái létesíteni. A
fizetés nélkíi|i szabadság engedélyezésének f"ltét"le, hogy á kiizfoglatko atolt a
hatarozott idejti munkaviszonyról szóló írásbeli nyilatko rÁ uktizfoglákoaatónak á
fizetés nélkiili szabadság megkezdése el tt legaláUb 2 rnunkanappalienyujtsa. Ez a
rendelkezés nem alkalmaáató a k zfoglalkoáató éltal a ktizfoglalkozátott számtára
ktizfoglalkoztaásíjogviszony keretében a munkavégzéshez kap-csolódóan bixosított
képzés vagy munkaer -piaci szolgáltatas ideje alatt.

K: Képzés

+ {el,et PeBalapodása szerinti képzésen Mt. 55. (1) bekezdés g) pont második
fordulata] t rtén részvétel esetén a munkaadó ai,a'vezetett 3eten"teii i*. u ,,r;

naponta kétszer eBY,
hónap végéig naponta

eljarásban való személyes

vagy elháríthatatlan ok miatt

.+

/-\



betűkódot kell felvezetni, a bérszámfejtés alapjául aképző intézmény által vezetett

IT: Igazolatlan távollét

MESZ: Munkaerö-piaci szolgráltatas

MUSZ: Egészségügyi és szociális szolgáltatás

A kÖzfoglalkoáatásról és a ktlzfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb
tÖrvénYek módosításaról szóló 20ll. évi CVL törvén} 1. s (zul bekezdésében
megjelÖlt naPtfui évenként meghatarozott számú munkaerBpiaci szotgáttatás, valamint
egészségiigYi és szociális szolgáltaüís. Ezen történő részvétel esetén a munkaad ő eltal
vezetett jelenléti ívre a ,,MESZ" vagy ,,MUSZ, t.tnr.oJoi- ili-i.l*zetni, a
bérszámfejtés alapjául a szolgráltató által [iaaótt igazolás szolgál.



Jelenléti ív
Kci zfo glalkoztató me gnevezé s e :

K zfoglalkoztatott személy neve:
Id szak (év. hóna

Atá llé

Munkakiizi
sziinet

vo tek j ogcímenkénti iisszesítése
Beteg B
szabadságon SZ
411ásid a k 

"foglalk AKE
Allásinterjirn tortén részvétel AI

MT
FN
K

Igazolatlan távollét IT
Munkaer piaci szolgáltatásban tortén részvétel MUSZ
EgészségUgyi vagy szoc MESZ
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F,ENNTAnrÁsr .rnr-,rxrÉ s 1

a Gazdaságélénkítő Pro$am (GPP) közfoglalkoa.t,lri iroir,ao yatbóIfinanszírozott

A

,1. A támogatott tevékenységleírása
/A ÜÍmogatott tevékenyseg mítooésének leírasa" és tapasztalatok sszefoglalrása a fenntartásiid szakban./

Beszámolási id szak: Kezd dátum:
ppÉ.HH.NII{.

Zár dátum:

EEÉE.HH.NN.
Ke dv ezrnény ezett m e gne ve zé s e :

Székhelye:

Kedvezmén y ezettképviset j ének
neve:

Kedvezmény ezettképvisel j ének
elérhet sége (telefoll, e-mail):

Programban megvaló sított
tevékenység megnevezése :

Támogatás osszege:

A támogatott tevékenység
megvalósításának id szaka:

Kezd dátum:
ÉÉÉ.HH.NIl.{.

Zái dátum:

EÉÉE.HH.NII\T.
Üzembe hel yezésid pontja: ÉÉÉÉ.HH.NII{.

Fenntartási id szak: Kezd dátum:
ÉÉÉ,HH.NII{.

Zát dátum:

EEEE.HH.NN.
Fenntartási, illetve a fo glal koztatásl
továbbfo glalkoáatási kotelezettséget
vállaló megneyezése:

Vállalt fogl alkoztatási létszám (fo):

l Évente l alkalommal kote lezóbenytrjtani.



2. Kiitelez vállalások

2.l Fenntartdsi k telezettsée

A KedvezménYezett vállalla, _hogt Támogatott tevélrenységgel létrehozott beruházásolrat,
termel laPacitósolat, szolgóltatásolwt, ingatlont a Ueru azis befejezését l ( zembe helyezes
id Pontjától) számítot! ly.salább 5 ( t) évig folyamatosan fenntirga, tizemeiteti és m lujdtet,
illene nem idegeníti el és nem terheli meg.

/I(érem, r viden mutassa be ennek megvalósulását./

2. 2 Fo, glalkoztatás i/ továbbco elalkoztatdsi kijtelezetts é g

A KedvezménYezett vállalta, hogl a beruluizásban érintett telephelyen a munlra t rvényl nyvér t szól
?q?. é'! I. t rvenY szerinti mlmkaviszw lreretében, teljes munkaid ben, * tirriu" helyzésid Pontjótól számított legalóbb 3 éves id tutamban t rté;, folyamatos qodákorta $ bbtosít a
v álI alt léts aim me gtart ás dv a

A(érem, hogY ttiltse ki a táhlázatot a létszámadatolaól. A megadott adatok izsgálatua
helyszíni ellen rzés alkalmával keriilhet sor./

3, A támogatott tevékenYség m kiidéséb l adódó bevételek hasznosítása, hasznosulása,
felhasználása
A(érem, részletesen tlrjgn ki an_q hogy a bevételeket mire haszrrálta fel, ez hogyan segítette aprogram miik dését és fenntartrását./

4. Koclcízatelemzés
/I(érem, ismertesse a felmeriilt problémákat, ao esetlegesen bek ,vetkeztret kockázatokat,
valamint fejtse ki a kockázatok elkeriilésére tett intézkedáeke! lehet ségeket./_--e-_--"

Alulírott, mint a Kedvezményezett képvisel je nyilatkozom, hogy

jelen Fenntartási jelentésben foglaltak hitelesek és a valóságnak megfelelnek,- a megvalÓsítással kaPcsolatos eredeti dokumentum ok az nkorrnanyzat székhelyén
elktil nítetten rendelkezésre állnak és nyilvan vannak tartva,

' az eredeti dokrirnenfumok meg rzésér l a Zfu besz,emoló Trámogató ráttali
jóvatragyasátót számítva minimum 1 0 évig gondoskodom.

Üzern l gazdasági tevékeny ég
megnevezé e

Vállalt
továbbfo glalkoztatás i

létszám (f )

Áttago tatisititry
tétszám a fenntartási

id szakban (f )
202. hó nap -202. hó

nap id szak



§:t§,"i'ui';"Hfim:,..9i::iilü.H;.T:.ffi,n"sliriumKözfoglalkoztatási
mail címre és " 3.gy9i to.mtiruu.ta a'
[§áTÍH'fui?n§*"Ö-:.Éx,.r*i",iio"" ojúöiáTrámogató iir.tet .,l,e.asi Hivatal

Kelti , ",..................... t.......... , ,202

Kedvezmén yezettképvisel je
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_roószarr zAKMAI npszinnor,ó
(IHVI és NEGYED{vts .rnlnxrÉsÉz)

aGazdasáEélénkít Pro$am 1cnr; r<ozro$.ltóá.tári eI iianyzatból finanszírozott
e gyéb kOzfo glalko áat;ríi mintapro gr ar|ahoz

a 
,reaY9znnélYelett a hatósági szerz désb_en foglalt iitemezés szerint kriteles id szakiszakrnai beszámoló' bTryjlT" u pro gru* *uo"ffi';i*J;lfi"hffi.*á: bemutatásávalapro$am eredményességér l.

1. AzoNosÍrÓaolror

#J"?ffi:i 
ellen rzés során a7 alábbi szempontrendszert kiemelten érvényesíti a

1) a progrítm rd aranyos eredményessége,
b) a program folytaosanak vagy a program leállítasanak indokoltsága,c) a Program esetleges modo-sitri*inu[ iod"k;ii.águ-(fehd;t-JJ-t":.Zk.oyrég id kere!k ltségálcsoportosítás), \^v'sYg!vrv lv'v 9ll.

d) a P'o"era'n megvalosítrásában résztvev k személyében beátlt esetleges változasok.

Beszámolási id szak: Kezd dátum:
ÉÉÉ.HH.NN

Zfu dátum:
ÉÉÉÉ.HH.NINI

Ke dv ezmény ezett me gneve zé s e :

Székhelye:

Kedvezmén y ezett képvisel j ének
neve:

Kedvezmény ezettképvisel j ének
elérhet sége (telefonl e-maiÍ):

Pro gramban megvaló sítandó
tevékenység megnevezése :

Hatós ági szeruódés száma:

Támogatás osszege:

Kozfoglalko ztatottak lét száma:

ÉEEE.HH.NN.
Program befej ezési dátuma: ÉÉÉÉ.HH.NII\T.

A támogatott tevékenység
megvaló sításának helyszíne :

üzembe helyezés tewezett idopffi EEEE.HH.NN.

Projektmenedzser elérhet sége



K,ír.*, röviden foglalja össze a üámogatott tevéken
megvalósított szakmai tevékenység.k t qyt*ági erigedélyek beszerzese, ktizbeszerzJil;6]:
Ismertesse 1Pro8ram megvalósítása során felrnerült nehézségeket, problémákat és a megoláásuúa
tett intézkedéseket. Amennyiben a feladatok megvalósításaiorán változások történteká hatósági
szerzödés elválasáhatatlan részét képezö Kérelemben részletezettekhez képest, az eltéresekót
indokolni sziikséges.

2. A PROGRAM soRÁN MEGvALÓsur,r TEvEKEr{YsÉcnr
össznroGLALÁsA

3. A PROGRAM SORÁN BESZERZETT ESZKÖZÖKMEGNEVEZÉSE

/+

Támo gatás keretében besze rzett eszkiiz
megnevezése Mennyiség Mennyiségi

egység
Beszerzési

érték



4. I\-YILATK0Z^T

Alulírott, mint a Programot megvalósító Kedvezm ényezett,btintet jogi felel sségem teljes
tudatában nyilatkozom, hogy:

- a jelentésben megadott minden adat megalapozott és a valóságnak megfelel ;: a megvalÓsítással kaPcsolatos eredeti dokumentumok a helyszínen elkiil<inítetten
YTluk nYilv_i:ntalwa, és meg rzésre keriilnek a Zató beszáoló Támogató r[ltalijóvahagyrásától számított minimum 10 évig.

Kelt: .............o......,...........o... 1202

Kedvezmén y ezett képvisel j e



) ,1



zÁnó szAKMAr nrszÁlror,ó
a Gazdaságélénkít Program qCnr; k zfoglalkoztatresierói renvntbdlfinanszírozott

egyéb ktizfo glalkoaatisi mintapiogran ; ;i";- 
- -' ^!lH &u vév ll

A KedvezrrrénYezelahatósági szerz désben foglaltaknak megfelel en k tele s zátr szakrnaibeszámolÓt benYujtani 
,a..program mtiszaki-rratorrui *.gu;1o.,riárá".k bemutatásával aprogftm eredményességér l.

l. AZDNOSÍTÓADATOK

Kedvezmén y ezett me gnevezé s e :

ÉÉÉÉ.HH.NN

ÉÉEÉ.HH,NN

ffi

Székhelye:

Kedvezmény ezettképvisel jének
neve:

Kedvezmény ezett képvisel j ének
elérhet sége (telefoll, e-mail):

Pro gramban me gvalósított
tevékenység megnevezése :

Hatós íei szetzódés szátma:

Kozfo glalkoztatottak létszáma :

A támogatott tevékenység
megvaló sításanak helyszíne :

Üzembe helyezés id pontja:

Projektmenedzser elérhet ség.
(telefonszám, e-mail) :

^

Program kezdési dátuma:

Program befej ezési dátuma:

Projektmenedzser neve



,^\

2. A PROGRAM SZAKMAI EREDMÉNYEI

A Program Oran megvalósult tevékenységek tisszefoglalása.

Kérem, r viden foglalja ;

::,::i1,_?-r:flT:.:91é,iy.::9Álr 5e."",, téljentT 
".." 

i., n"e}, ;ó;;gvalósíása
mennyiben j fuul hozzía program réreheuen rnegfogalmazott 

"élok "léré.éh"".

3. A PROGRAM MEGvALÓsÍrÁsa sonÁn 
"ra"r*arr nszxÖ z rMEGNEVEZÉSP

Támogatás keretében besze rzett eszkiiz
megnevezése

Mennyiségí
egység



4. I\-YILATK0ZAT

Alulírott, mint a Programot megvalósító kedvezményezett, biintetőjogi felelősségem teljes
fudatában nyilatkozom, hogy:

- a jelentésben megadott minden adat megalapozott és a valóságnak megfelelő;- a megvalósÍkíssal kaPcsolatos eredeti dokumentumok a helys zínen elkülönítetten
vannak nYilvfntartvq és megőruésre keriilnek a Zfuő beszáoló Támogató általijóváhagyásától számított minimum 10 évig.

Kelt] ...........,..t..................,.. . r202

/^

Kedvezmén y ezett képvisel j e
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