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Tárgy :         Pályázat rövid és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra 
                     
 
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
2011. január 1-től változtak a közfoglalkoztatás szabályai. Közcélú foglalkoztatásra a 
továbbiakban nem lesz lehetőség.  
A közterületek karbantartása, a köztisztasági feladatok ellátása télen kisebb, nyári 
időszakban nagyobb létszámot is igényel, amelyre a közfoglalkoztatáson kívül az 
önkormányzatunknak nincs lehetősége. 
A közfoglalkoztatáshoz a munkaügyi központokhoz benyújtható pályázatokkal lehet  
támogatást igényelni. Annak érdekében, hogy a foglalkoztatást mielőbb 
megkezdhessük  javaslom a melléklet pályázatok benyújtását.  
 
A közfoglalkoztatás önkormányzatot érint ő típusai:  
 
1. Mindennapi közfeladatokat segít ő támogatások: ( rövid id őtartamú 
közfoglalkoztatás)  
A közcélú foglalkoztatást felváltó forma, amelynek keretében kizárólag bérpótló 
juttatásra jogosultak  foglalkoztathatók, a kötelezően ellátandó , illetve önként vállalt 
önkormányzati feladatokra lehet igényelni a munkaügyi központ kirendeltségeinél. A 
támogatási igényt egyszerűsített pályázati adatlapon kell benyújtani. 
Az aktív korú, nem foglalkoztatott, bérpótló juttatásra jogosultak napi 4 órás 
munkaidőben, legalább 2 hónap, legfeljebb 4 hónap időtartamig foglalkoztathatóak. 
A közfoglalkoztatás támogatási rendjéről szóló szabályokat kormányrendelet 
szabályozza. 
A z önkormányzatnak 5 % önrészt kell biztosítani. 
 
2. Közérdek ű célok programszer ű támogatása ( hosszabb id őtartamú 
közfoglalkoztatás )  
A közhasznú munkavégzés helyett az önkormányzat szintén pályázat útján, 
támogatást igényelhet a munkaügyi központ kirendeltségeinél, konkrét feladat ellátás 
céljára. A pályázatnak részletesen tartalmaznia kell a munkatervet és az ezt 
megalapozó költségvetést. 



Pályázó/Ügyszám/ügyiratszám: 
 
 

A foglalkoztatás időtartama 2 – 12 hónap, és napi 6-8 órás munkaidőben történik. 
Elsősorban, de nem kizárólag bérpótló juttatásra jogosultak vonhatók be. 
A támogatás intenzitása 70 – 100 % mértékű lehet. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt pályázati anyagokat  a 
határozati javaslatnak megfelelően szíveskedjenek elfogadni. 
 
 
Sümegprága, 2011-01-06 
 
 
                                                                         Csőbör Károly 
                                                                          polgármester 
 
 
 
 
 
Készítette:     Vincze József Ágostonné dr. körjegyző megbízásából 
                       Horváth Zoltán Imréné gazd.főea. 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 
 

Sümegprága Települési  Önkormányzat Képviselő-testületének 
 
…./2011. ( I.    .) határozata  
 
Sümegprága Települési  Önkormányzat Képviselő-
testülete pályázatot nyújt be a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Munkaügyi Központjához  rövid 
időtartamú közfoglalkoztatás  támogatására. 
A Képviselő-testület a pályázati anyagot a mellékelt 
adattartalommal elfogadja és kijelenti, hogy a 
támogatáshoz szükséges 5%-os önrészt a 2011. 
évi költségvetésében biztosítja. 
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-
testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázat 
benyújtására, valamint a benyújtásához szükséges 
nyilatkozatok megtételére. 
 
Felelős:   Csőbör Károly  polgármester 
                 
Határidő: azonnal 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 
 

Sümegprága Települési  Önkormányzat Képviselő-testületének 
 
…./2011. ( I.    .) határozata  
 
Sümegprága Települési  Önkormányzat Képviselő-
testülete pályázatot nyújt be a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Munkaügyi Központjához  
hosszabb id őtartamú közfoglalkoztatás  
támogatására. 
A Képviselő-testület a pályázati anyagot a mellékelt 
adattartalommal elfogadja és kijelenti, hogy a 
támogatáshoz szükséges 30%-os önrészt a 2011. 
évi költségvetésében biztosítja. 
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-
testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázat 
benyújtására, valamint a benyújtásához szükséges 
nyilatkozatok megtételére. 
 
Felelős:   Csőbör Károly  polgármester 
                 
Határidő: azonnal 
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ADATLAP 
rövid id őtartamú közfoglalkoztatás támogatására 

 
1. A pályázó adatai: 
 

Neve:   SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT  

Címe:   8351 SÜMEGPRÁGA,  RÁKÓCZI UTCA 17. 

Adószáma:          15428323-1-19 

adószáma: ........................................................................................................................  

Képviseletére jogosult  

neve:  CSŐBÖR KÁROLY 

telefonszáma: 06-87/350-587,  06-20/568-0364 

Kapcsolattartó  

neve:  Horváth Zoltán Imréné 

telefonszáma: 06-87/550-038,   

elektronikus levélcíme:  horvathne1215@freemail.hu 

 
2. A rövid id őtartamú közfoglalkoztatásra vonatkozó összesített a datok 
 
Foglalkoztatni kívánt összes létszám:   ..13.... fő 
 

Költségnem megnevezése A támogatás teljes id őtartamára 
(Ft) 

Munkavállalók munkabére 1 697 129 

Munkabérek járulékai 229 112 

Bér és járulék összesen 1 926 241 

Munkabérek és járulékai után igényelt 
támogatási összeg*0,95 

1 767 541 

Közvetlen költségek (az előbbi 
támogatási igény max 5 %-a) 

 

Támogatási igény összesen 
(munkabérek és járulékai után 
igényelt támogatási összeg+közvetlen 
költség) 

1 767 541 

 
Amennyiben társulás nyújtja be a pályázatot, úgy ki  kell tölteni az 1. 
mellékletet, valamint mellékelni kell a képvisel ő testület, közgy űlés pályázat 
benyújtására vonatkozó határozatát. 
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Kelt: Sümegprága, 2011.01.06                                                                      
…………..…… 
            pályázó aláírása
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I. melléklet 
 

Pályázatban érintett önkormányzatok: 
 
 

 

megnevezése címe  neve telefonszáma e-mail cím
kapcsolattartóönkormányzat
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II. melléklet 
A tervezett foglalkoztatás adatai munkáltatónként: 

 
A foglalkoztató:       
Neve:                  SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT  
Címe:                  8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI UTCA 17. 

Adószáma:         15428323-1-19 

Képviseletére jogosult  

neve:       CSŐBÖR KÁROLY  

telefonszáma: 06-87/350-587,   06-20/568-0364 

Kapcsolattartó  

neve:        Horváth Zoltán Imréné 

telefonszáma: 06-87/550-038,    

elektronikus levélcíme: horvathne1215@freemail.hu 

Számlavezető pénzintézetének  

neve: OTP BANK NYRT  SÜMEG FIÓK 

címe: 8330 SÜMEG KOSSUTH UTCA   

pénzforgalmi jelzőszáma: 11748100 

Számlaszáma:                                11748100-154283231 
     
A közfoglalkoztatás keretében elvégzendő feladatok: 
 
Közterületek karbantartása, télen hó eltakarítás, tavasztól őszig  fűnyírás, parkosítás, 

parlagfű mentesítés, köztisztasági feladatok, temető karbantartás, árok tisztítás . 

 
Foglalkoztatni kívánt összes létszám:   13   fő 
 

Költségnem megnevezése A támogatás teljes id őtartamára (Ft)  
Munkavállalók munkabére 1 697 129 

Munkabérek járulékai 229 112 

Bér és járulék összesen 1 926 241 

Munkabérek és járulékai után igényelt támogatási 
összeg*0,95 

1 767 541 

Közvetlen költségek 
(az előbbi támogatási igény max 5 %-a) 

0 

Támogatási igény összesen (munkabérek és 
járulékai után igényelt támogatási összeg+közvetlen 
költség) 

1 767 541 

A közfoglalkoztatás költségeire előleget                kérek                              nem kérek2 

                                            
1 Arra a számlára vonatkozó adatot kell megadni, amelyikre a támogatás esetén a folyósítást kéri. 
2 A megfelelő válasz aláhúzandó! 
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Az igényelt előleg összege3: 88  eFt 
 
A munkáltató államkincstári bérszámfejtési körbe tartozik   igen  
 nem 
 
 
Kelt: Sümegprága, 2011-01-06                                                        
…………………………… 
               munkáltató aláírása 
 
   
 
Kötelez ően csatolandó mellékletek: 

– a cégjegyzésre/aláírásra jogosult személy eredeti aláírási címpéldányát/aláírás 
mintáját, banki aláírás bejelentőjét vagy annak pályázó által az eredetivel 
mindenben megegyező felirattal és az aláírási címpéldánynak/aláírás 
mintájának/banki aláírás bejelentőjének megfelelő aláírással és annak léte 
esetén pecséttel ellátott másolata,  

– APEH által kiadott, a köztartozás mentességet igazoló 30 napnál nem régebbi 
közokirat, 

– a közfeladat ellátásáról szóló, önkormányzattal kötött megállapodás pályázó 
által készített másolata, melyet a munkaadó „az eredetivel mindenben 
megegyező és a kiállítás napja óta nem változott” jelzéssel, és az aláírási 
címpéldánynak megfelelően aláírással és annak léte esetén pecséttel lát el. 
(Amennyiben a közfeladat ellátására megállapodás alapján kerül sor.) 

– A Knyt. alapján előírt Nyilatkozat, valamint érintettség fennállása esetén a 
Közzétételi kérelem (államháztartáson kívül eső pályázó esetén kell 
benyújtani, letölthető a www.kozpenzpalyazat.gov.hu oldalról) 

– egyéb bírósági nyilvántartásban szereplő munkaadó esetében 
– az alapító okirat (alapszabály) másolata, amelyet a munkaadó „az 

eredetivel mindenben megegyező és a kiállítás napja óta nem változott” 
jelzéssel, és az aláírási címpéldánynak megfelelően aláírással és annak 
léte esetén pecséttel lát el, és  

– a munkaadó székhelye szerinti megyei bíróság által kiállított, 30 napnál 
nem régebbi a nyilvántartásba vételről szóló igazolás, 

– Igényelt közvetlen költségek felsorolása (II/1. melléklet), 
– Közfoglalkoztatás ütemezése (II/2. melléklet), 
– Nyilatkozatok (II/3. melléklet), 
– Adatlap a támogatási döntésről (II/4. melléklet). 

 
 
 
 

                                            
3 Legfeljebb a teljes bér- és járulék támogatás/futamidő(hó), ezer Ft-ra kerekítve. 
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II/1. melléklet 
Igényelt  közvetlen költségek felsorolása 

<munkáltató megnevezése>  
 

S
or

sz
ám

Költség megnevezése
Mennyiségi 

egység
Elszámolni kívánt 

mennyiség
Ft/egy mennyiségi 

egység
Összesen  Ft

A Munkaruha és egyéni véd őeszköz
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

B Munkavégzéshez nélkülözhetetlen munkaeszközök 
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

D
Munkába járással kapcsolatos utazási költség munkaa dót 
terhel ő része (rend. sz.)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

D Munkásszállítás költségei
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
Mindösszesen:

Összesen: 

Összesen: 

Összesen: 

Összesen: 

 
Kelt:          …………………………… 
              munkáltató aláírása 
 



* Az adott munkakörben, azonos időszakban foglalkoztatni kívánt létszámot kell feltüntetni. 
¹ A támogatás alapjaként a mindenkor hatályos minimálbér, illetve szakképzettséget igénylő munkakör betöltése esetén a mindenkor hatályos garantált bérminimum 

munkaidő arányos, azaz 4 órás munkaidőre járó része vehető figyelembe. Az igényelhető támogatás a költségek 95%-a. 
² A támogatás keretében a munkaadót terhelő, az 1997. évi LXXX. törvény 19. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott nyugdíjbiztosítási, valamint egészségbiztosítási és 

munkaerő-piaci járulék számolható el. Támogatásként a fenti kedvezménnyel csökkentett járulékok 95%-a igénylehető. 
³ Közvetlen költségként legfeljebb a munkabérhez és járulékaihoz igényelt összeg 5%-ának megfelelő támogatás igényelhető. Amennyiben a foglalkoztató ÁFA levonási 

joggal rendelkezik, és azt érvényesíti is, úgy a költségek ÁFA nélküli összege igényelhető. 
º Az időtartam 2-4 hónap lehet. 
 

II./2. melléklet 
KÖZFOGLALKOZTATÁSOK  ÜTEMEZÉSE 

 <MUNKÁLTATÓ MEGNEVEZÉSE>

 

S
or

sz
ám

munkakör megnevezése FEOR
szakképzettség 

szükséges
(igen/nem)

létszám*
(fő)

bér¹
(Ft)

járulék ²
(Ft)

közvetlen 
költség³

(Ft)

mindösszesen
(Ft)

kezdete vége
időtartama

(hó)º

1 KOMMUNÁLIS 9190 NEM 2 186446 25173 211619 2011.01.15 2011.03.31 3
2 KOMMUNÁLIS 9190 NEM 3 333450 45016 378466 2011.04.01 2011.06.30 3
3 KOMMUNÁLIS 9190 NEM 3 444600 60024 504624 2011.05.01 2011.08.31 4
4 KOMMUNÁLIS 9190 NEM 2 222300 30012 252312 2011.07.01 2011.09.30 3
5 KOMMUNÁLIS 9190 NEM 1 111150 15006 126156 2011.08.01 2011.10.31 3
6 KOMMUNÁLIS 9190 NEM 1 148200 20008 168208 2011.09.01 2011.12.31 4
7 KOMMUNÁLIS 9190 NEM 1 111150 15006 126156 2011.10.01 2011.12.31 3

13 1557296 210245 0 1767541

Igényelt támogatásFoglalkoztatásra vonatkozó adatok A tervezett foglalkoztatás 

Mindösszesen:

Kelt: ………………………………………       

  ……………………………………… 
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                munkáltató aláírása



  

II/3. melléklet 
A munkáltató nyilatkozatai 
 
Kijelentem, hogy a támogatás igénybevételének a törvény által meghatározott feltételeit 
teljesítem, vagyis: 
1. Nyilatkozom, hogy a foglalkoztatás során felmerülő költségek támogatáson felüli 

részével rendelkezem. 
 

 
2. Nyilatkozom, hogy az igényelt munkakörökre és a támogatott költségekre 

vonatkozóan normatív, illetve egyéb támogatásban nem részesülök. 
 
3. Nyilatkozom, hogy ebben a tárgyban támogatási igényt korábban vagy 

egyidejűleg 
 

nem nyújtottam be   benyújtottam 
 

Amennyiben benyújtott, az alábbi helyre és időpontban: 

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

 
4. kijelentem, hogy áfa levonási joggal 
 

− nem rendelkezem.  
− rendelkezem, de nem érvényesítem. 
− rendelkezem és érvényesítem azt. 

 
5. Kijelentem, hogy a szervezet felszámolás, csődeljárás, végelszámolás, vagy 

egyéb –megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás, illetve 
külön törvény szerinti adósságrendezési eljárás alatt 

  áll nem áll.  
 
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a fentiekben meghatározott bármely 
eljárás hatálya alatt áll a szervezet, úgy támogatásban nem részesülhetek. 

 
6. Vállalom, hogy a támogatás elnyerése esetén a támogatott munkakörökben 

kizárólag a kirendeltség által kiközvetített bérpótló juttatásra jogosult személyt 
foglalkoztatom. 

 
7. Vállalom továbbá, hogy a támogatás elnyerése esetén a támogató által előírt 

biztosítékot a hatósági szerződés aláírásakor átadom. 
Biztosítékként a foglalkoztató valamennyi – jogszabály alapján beszedési 
megbízással terhelhető – fizetési számlájára, számlavezető pénzintézet(ek) által 
záradékolt, beszedési megbízás benyújtására vonatkozó Felhatalmazó levél 
fogadható el.  

 
8. Nyilatkozom, hogy a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról 

szóló 1992. évi XXXVIII. (a továbbiakban: Áht.) 15. §-ában meghatározott 
feltételeinek megfelelek. 
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Tudomásul veszem, hogy amennyiben szervezet a rendezett munkaügyi 
kapcsolatok fentiek szerinti feltételrendszerének nem felel meg, úgy 
támogatásban nem részesülhetek. 
 

9. Nyilatkozom, hogy az Ámr. 121. § (1) bekezdés szerinti bejelentési 
kötelezettségemet teljesítem, amennyiben a 120. § (1) bekezdés a), c)-d), vagy f) 
pontjaiban meghatározott bármely körülmény bekövetkezik, tudomásomra jutástól 
számított nyolc napon belül köteles vagyok azt írásban bejelenteni a 
támogatónak. 

 
10. Nyilatkozom, arról, hogy az Áht. 13/A. § (4) bekezdése alapján jelen kérelem 

benyújtásának napján esedékessé vált, meg nem fizetett köztartozásom (adó-, 
vám-, illeték-, járuléktartozás) 

 

van     nincs  

11. Tudomásul veszem, hogy a köztartozás vizsgálata céljából a támogatási 
jogviszony fennállásáig a támogató vagy a támogató adatszolgáltatása alapján a 
kincstár és az állami adóhatóság, vámhatóság (a továbbiakban együtt: 
adóhatóságok) jogosultak az Áht. 18/C. § (14) bekezdésében meghatározott 
adataimnak (név/megnevezés, lakhely/székhely, adószám, adóazonosító jel) a 
kezelésére. A támogató, a kincstár és az adóhatóságok között az adatcsere 
elektronikus úton történik. 

12. Tudomásul veszem, hogy a kincstár vagy a támogató – az Áht. 13/A.§ (5) és (6) 
bekezdésében foglaltak végrehajtása érdekében – az Áht. 18/C.§ (14) 
bekezdésben felsorolt adatokat (név/megnevezés, lakhely/székhely, adószám, 
adóazonosító jel) szolgáltat az állami adóhatóság és a vámhatóság részére. 

 

13. hozzájárulok továbbá ahhoz, hogy a Kincstár által működtetett monitoring 
rendszerben nyilvántartott adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, 
és az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Ámr.) 122. § (3) bekezdése szerinti támogatások folyósítói, az 
Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági 
Minisztérium hozzáférjenek 

 
14. Tudomásul veszem, hogy az Áht. 13/A. §-ának (6) bekezdése alapján az esedékes 

támogatás a köztartozások megfizetése érdekében visszatartásra kerül. A visszatartás a 
hatósági szerződésben vállalt kötelezettségeimet nem érinti. 
 
Államháztartáson kívüli pályázó további nyilatkozata 

 

15. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a 2007. évi CLXXXI. törvénynek megfelelően tett 
nyilatkozatok alapján támogatásban nem részesülhetek, illetve az e törvény megsértése 
miatt bármely szerv jogerősen kizárt és a kizárás tényét közzétette, úgy a pályázat 
elutasításra kerül. 

 
Alulírott nyilatkozom, hogy a pályázatban és jelen nyilatkozatban foglalt adatok, 
információk és dokumentumok teljeskörűek, valódiak, hitelesek.  



Pályázó/Ügyszám/ügyiratszám: 
 
 

 
Kelt:  Sümegprága, 2011. január 6.                                        
 …………………………… 
               munkáltató aláírása 



Pályázó/Ügyszám/ügyiratszám: 

 
 

II/4. melléklet 

Adatlap rövid id őtartamú közfoglalkoztatás támogatási döntésr ől 

I. Kedvezményezett adatai  
  
 1.1. A kedvezményezett szervezet azonosító adatai 

 A pályázat egyedi azonosítója (a kezelő szervezet tölti ki): .............................. 
 Az igénylő minősítési kódja (kérjük a megfelelő számot beírni):    Megnevezése: 

................................................ 
  
 1. Belföldi természetes személy (magánszemély, max. 250 eFt éves nettó árbevétellel rendelkező 
mezőgazdasági őstermelő) 
 2. Mikrovállalkozás* (10 főnél kevesebb foglalkoztatott, max. 2 millió eurónak megfelelő forintösszegű nettó 
árbevétel vagy mérlegfőösszeg) 
 3. Kisvállalkozás* (50 főnél kevesebb foglalkoztatott, max. 10 millió eurónak megfelelő forintösszegű nettó 
árbevétel vagy mérlegfőösszeg) 
 4. Középvállalkozás* (250 főnél kevesebb foglalkoztatott, max. 50 millió eurónak megfelelő forintösszegű 
nettó árbevétel vagy max. 43 millió eurónak megfelelő forintösszegű mérlegfőösszeg) 
 5. Támogatási szempontból kedvezményezett és az 1-4 kategóriákba nem tartozó vállalkozás 
 6. Nonprofit szervezet államháztartáson belül (pl. Önkormányzat ) 
 7. Nonprofit szervezet államháztartáson kívül (pl. alapítvány, Kht) 
  
 Megjegyzés: 
* A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. tv. alapján;  
- A 2,3,4 vállalkozási formák esetén: az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni 
részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen nem haladja meg a 25%-ot, 
kivéve a kis- és középvállalkozások, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. tv. 19. § 1. pontjában 
meghatározott befektetőket;  
- A 2,3,4 vállalkozási formák esetén: a mutatókat az utolsó összevont (konszolidált) beszámoló, ennek 
hiányában éves beszámoló vagy egyszerűsített éves beszámoló szerinti foglalkoztatotti létszám és nettó 
árbevétel vagy mérlegfőösszeg alapján kell meghatározni. Az egyéni vállalkozás minősítése az 
adóbevallása szerint, a foglalkoztatotti létszám alapján történik. Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 
2002. évi XLIII. törvény hatálya alá tartozó vállalkozás minősítése a saját nyilvántartása szerint, a 
foglalkoztatotti létszám alapján történik. 

 Adóalany  1  Igen= 1 Nem= 0  
 Az igénylő neve (M): .TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA  
            
 Az igénylő székhelye, irszám:  8 3   5    1  település: .SÜMEGPRÁGA  
 cím: .RÁKÓCZI .. utca ............17...................... hsz. ............................................................ hrsz. 
 KSH Gazdálkodási forma kód:  8 4   1   
 Az igénylő adószáma(M)    1  5    4  2    8  3   2  3     1    1  9 
 (2.3.4. 5. 6. 7. Minősítési kód esetén töltendő ki, 8+1+2 formátummal): 
  
 Az igénylő adóazonosító jele(M) (1. minősítési kód esetén töltendő ki, 10 
hosszúságban): 

                    

  
 Konzorciumi tagok társpályázói esetén minden társpályázóra kitöltendő az 1.1. rész 
 Társpályázó minősítése:    Támogatásban részesülő 

= 1 
 Közreműködő = 2  Egyéb tag = 3 

 Támogatásból részesülés %-a:        ,         
  
 1.2. Nem hazai szervezet azonosító adatai 
  
 Nem hazai igénylő esetén külföldi 
adószám: 

                                        

 Nem magyarországi székhely esetén az ország megnevezése: 
........................................................................................................... 
 Nem magyarországi megvalósítási hely esetén az ország megnevezése: 
.......................................................................................... 
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ADATLAP 
Hosszabb id őtartamú közfoglalkoztatás támogatására 

 
 
3. A pályázó adatai: 

Neve: SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT  

Címe: 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI UTCA 17. 

Adószáma:  15428323-1-19 

Képviseletére jogosult  

neve:      CSŐBÖR KÁROLY 

telefonszáma: 06-87/350-587, 06-20/568-0364 

Kapcsolattartó  

neve:   Horváth Zoltán Imréné  

telefonszáma: 06-87/550-038,  

elektronikus levélcíme:  horvathne1215@freemail.hu 

Számlavezető pénzintézetének  

neve: OTP BANK NYRT SÜMEG 

címe: 8330 SÜMEG KOSSUTH UTCA  

pénzforgalmi jelzőszáma: 11748100 

Számlaszáma:11748100-15428323                                   1  
 
II. A közfoglalkoztatás leírása 
 
a) A közfoglalkoztatás célja, szükségessége, indokoltsága 
Önkormányzatunk 1 főt kíván alkalmazni takarítási feladatok  ellátására. A 
foglalkoztatás célja, hogy biztosítható legyen az önkormányzat épületeinek 
zavartalan működtetése és ez mellett egy foglalkoztatási lehetőség olyan- 
elsősorban- helyben lakó munkanélküli személy számára, aki hosszabb távon részt 
venne az önkormányzat közfeladatainak ellátásában.     
 
Alkalmazni kívánunk továbbá 1 fő adminisztrátort, aki a hivatal megnövekedett 
feladatainak ellátásához adminisztratív segítséget tud nyújtani. A kis létszámú, 
jelentősen leterhelt hivatali dolgozók az  adminisztrációs terhek csökkentésével több 
időt tudnak érdemi munkával tölteni.  
 
Az elvégzett munka előnyei a település, illetve a környezet számára. 
 
Mindkét intézmény esetében az 1-1 fő alkalmazása jelentősen javítana a 
munkakörülményeken. Az érdemi munkavégzést , a magas szintű követelmények és 
elvárások teljesítését csak megfelelő munkakörülményekkel lehet biztosítani.     
 
 
 
 
                                            
1 Arra a számlára vonatkozó adatot kell megadni, amelyikre a támogatás esetén a folyósítást kéri. 
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A közfoglalkoztatás költségeire előleget                kérek                              nem kérek2 
 
Az igényelt előleg összege3: 80  eFt 
 
 
b) A hosszabb id őtartamú közfoglalkoztatásra vonatkozó összesített a datok 
 
Foglalkoztatni kívánt összes létszám:   ......2.... fő 
 
 

Költségnem megnevezése A támogatás teljes id őtartamára 
(Ft) 

Munkavállalók munkabére 814 000 

Munkabérek járulékai 109 895 

Bér és járulék összesen 923 895 

Munkabérek és járulékai után igényelt 
támogatási összeg 

648 390 

Közvetlen költségek (az előbbi 
támogatási igény max 20 %) 

0 

Támogatási igény összesen 
(munkabérek és járulékai után 
igényelt támogatási összeg+közvetlen 
költség) 

648 390 

 
 
 
 
Kelt Sümegprága, 2011. január 6.  
 ……………………………………….. 
         aláírás 
 
 
Kötelez ően csatolandó mellékletek: 
– gazdasági társaság esetén 

- cégbíróság által kiadott 30 napnál nem régebbi cégkivonat, vagy 
- Céginformációs Szolgálat által kiadott hiteles, 30 napnál nem régebbi 

cégkivonat, vagy 
- a hatályos cégkivonat, illetve társasági szerződés munkaadó által elkészített 

olyan másolata, amelyet a munkaadó „az eredetivel mindenben megegyező 
és a kiállítás napja óta nem változott” jelzéssel, és az aláírási címpéldánynak 
megfelelően aláírással és annak léte esetén pecséttel lát el,  

- vagy igazolás a cégbejegyzés iránti kérelem benyújtásáról, 
– egyéb bírósági nyilvántartásban szereplő munkaadó esetében 

- az alapító okirat (alapszabály) másolata, amelyet a munkaadó „az eredetivel 
mindenben megegyező és a kiállítás napja óta nem változott” jelzéssel, és az 
aláírási címpéldánynak megfelelően aláírással és annak léte esetén pecséttel 
lát el, és  

                                            
2 A megfelelő válasz aláhúzandó! 
3 Legfeljebb a teljes bér- és járulék támogatás/futamidő(hó), ezer Ft-ra kerekítve. 
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- a munkaadó székhelye szerinti megyei bíróság által kiállított, 30 napnál nem 
régebbi a nyilvántartásba vételről szóló igazolás, 

– a cégjegyzésre jogosult személy eredeti aláírási címpéldánya aláírás mintája, 
banki aláírás bejelentője vagy annak pályázó által az eredetivel mindenben 
megegyező felirattal és az aláírási címpéldánynak/aláírás mintájának/banki aláírás 
bejelentőjének megfelelő aláírással és annak léte esetén pecséttel ellátott 
másolata, 

– a Knyt. alapján előírt Nyilatkozat, valamint érintettség fennállása esetén a 
Közzétételi kérelem (letölthető a www.kozpenzpalyazat.gov.hu oldalról, 
államháztartáson kívül eső  pályázó esetén kell benyújtani), 

– a közfeladat ellátásáról szóló, önkormányzattal kötött megállapodás pályázó által 
elkészített másolata, amelyet a pályázó „az eredetivel mindenben megegyező és 
az aláírás napja óta nem változott” jelzéssel, és az aláírási címpéldánynak 
megfelelően aláírással és annak léte esetén pecséttel lát el (amennyiben a 
közfeladatot ellátására megállapodás alapján kerül sor), 

– APEH által kiadott, a köztartozás mentességet igazoló 30 napnál nem régebbi 
közokirat, 

– Tervezett közvetlen költségek felsorolása (1. melléklet), 
– Munkaterv (2. melléklet), 
– Közfoglalkoztatás ütemezése (3. melléklet), 
– Nyilatkozatok (4. melléklet), 
– Adatlap a támogatási döntésről (5. melléklet). 
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1. melléklet 
Igényelt  közvetlen költségek felsorolása  

<munkáltató megnevezése>  
 

S
or

sz
ám

Költség megnevezése
Mennyiségi 

egység
Elszámolni kívánt 

mennyiség
Ft/egy mennyiségi 

egység
Összesen  Ft

A Munkaruha és egyéni véd őeszköz
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

B Munkavégzéshez nélkülözhetetlen munkaeszközök 
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

D
Munkába járással kapcsolatos utazási költség munkaad ót 
terhel ő része (rend. sz.)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

D Munkásszállítás költségei
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
Mindösszesen:

Összesen: 

Összesen: 

Összesen: 

Összesen: 

 
 

Kelt:……………………..          ……………………………………….. 
          aláírás 
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2. melléklet 
M U N K A T E R V 

 
 

kezdete vége

ADMINISZTRÁCIÓ 8351 Sümegprága, Rákóczi u.17. 2011.02.01 2011.04.25 1 adminisztrátor

TAKARÍTÁS 8351 Sümegprága, Rákóczi u.38-40. 2011.02.14 2011.12.31 1 takarító 

Ellátandó feladat megnevezése
Ellátandó feladat helyszíne

(cím, hrsz., útszakasz megnevezése)
Ellátandó feladathoz 
szükséges munkakör

Tervezett 
létszám

(fő)

Tervezett időtartam

 
 
Kelt:……………………..          ……………………………………….. 
               aláírás 



Pályázó/Ügyszám/ügyiratszám: 

* Az adott munkakörben, azonos időszakban foglalkoztatni kívánt létszámot kell feltüntetni. 
¹ A támogatás alapjaként a minimálbér, illetve garantált bérminimum munkaidő-arányos része vehető figyelembe. Az igényelhető támogatás a költségek 70-

100%-a. 
² A támogatás keretében az 1997. évi LXXX. törvény 19. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott nyugdíjbiztosítási, valamint egészségbiztosítási és munkaerő-

piaci járulék számolható el. A támogatás igénylésénél figyelembe kell venni a 2004. évi CXXIII. törvény 8/A. §-a  által biztosított járulékkedvezményt. 
Támogatásként a fenti kedvezménnyel csökkentett járulékok 70-100%-a igénylehető. 

³ Közvetlen költségként a Pályázati Felhívásban meghatározott körbe tartozó - tervezett – kiadások számolhatók el. Amennyiben a foglalkoztató ÁFA levonási 
joggal rendelkezik, és azt érvényesíti is, úgy a költségek ÁFA nélküli összege igényelhető. A közvetlen költség a bér és járuléktámogatás 20%-nak megfelelő 
összegig igényelhető.  

 
 

3. melléklet 
KÖZFOGLALKOZTATÁSOK  ÜTEMEZÉSE 

   

munkakör megnevezése FEOR
szakképzettség 

szükséges 
(igen/nem)

létszám*
(fő)

bér¹
(Ft)

járulék ²
(Ft)

közvetlen 
költség³

(Ft)

mindösszesen
(Ft)

kezdete vége
 napi 

munkaidő
(óra/nap)

ADMINISZTRÁTOR 1 139 825 18 875 0 158 700 2011.02.01 2011.04.25 6
TAKARÍTÓ 1 431 438 58 252 0 489 690 2011.02.14 2011.12.31 6

2 571263 77127 0 648390

Igényelt támogatásFoglalkoztatásra vonatkozó adatok

Mindösszesen:

A tervezett foglalkoztatás 

 
Kelt:……………………..         ……………………………………….. 
              aláírás 
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4. melléklet 
A támogatott nyilatkozatai 
 
Kijelentem, hogy a támogatás igénybevételének a törvény által meghatározott feltételeit 
teljesítem; vagyis: 
16. Nyilatkozom, hogy a foglalkoztatás során felmerülő költségek támogatáson felüli 

részével rendelkezem. 
 

17. Nyilatkozom, hogy az igényelt munkakörökre és a támogatott költségekre 
vonatkozóan normatív, illetve egyéb támogatásban nem részesülök. 

 
18. Nyilatkozom, hogy ebben a tárgyban támogatási igényt korábban vagy 

egyidejűleg 
 

nem nyújtottam   benyújtottam 
 

Amennyiben benyújtott, az alábbi helyre és időpontban: 

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

19. kijelentem, hogy áfa levonási joggal 
 

− nem rendelkezem.  
− rendelkezem, de nem érvényesítem. 
− rendelkezem és érvényesítem azt. 

 
20. Kijelentem, hogy a szervezet felszámolás, csődeljárás, végelszámolás, vagy 

egyéb –megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás, illetve 
külön törvény szerinti adósságrendezési eljárás alatt 

  áll nem áll.  
 
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a fentiekben meghatározott bármely 
eljárás hatálya alatt áll a szervezet, úgy támogatásban nem részesülhetek. 

 
21. Kijelentem, hogy a támogatással érintettel azonos vagy hasonló munkakörben 

foglalkoztatott munkavállaló(k) munkaviszonyát a támogatás  folyósítását 
megelőző 3 hónapban a működési körben felmerülő okból, rendes felmondással 
illetve felmentéssel nem szüntettem meg. 

 
22. Vállalom, hogy a támogatás időtartama alatt a támogatással érintettel azonos 

vagy hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállaló(k) munkaviszonyát 
működési okból rendes felmondással nem szüntetem meg. 

 
23. Vállalom, hogy a támogatási időtartam alatt nem foglalkoztatom a támogatással 

foglalkoztatott álláskeresőt az 1992. évi XXII. tv. (Mt.) 106. §-a (kirendelés), 150. 
§ (1) bekezdése (másik munkaadónál történő munkavégzés) vagy a 193/C. § a) 
pontja (munkaerő-kölcsönzés) alapján, 
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24. Vállalom, hogy a támogatás elnyerése esetén a támogatott munkakörökben 
kizárólag a kirendeltség által kiközvetített álláskeresőt foglalkoztatom. 

 
25. Vállalom továbbá, hogy a támogatás elnyerése esetén a támogató által előírt 

biztosítékot a hatósági szerződés aláírásakor átadom. 
Biztosítékként a foglalkoztató valamennyi – jogszabály alapján beszedési 
megbízással terhelhető – fizetési számlájára, számlavezető pénzintézet(ek) által 
záradékolt, beszedési megbízás benyújtására vonatkozó Felhatalmazó levél 
fogadható el.  

 
26. Nyilatkozom, hogy a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról 

szóló 1992. évi XXXVIII. (a továbbiakban: Áht.) törvény 15. §-ában meghatározott 
feltételeinek megfelelek. 

 
Tudomásul veszem, hogy amennyiben szervezet a rendezett munkaügyi 
kapcsolatok fentiek szerinti feltételrendszerének nem felel meg, úgy 
támogatásban nem részesülhetek. 
 

27. Nyilatkozom, hogy az Ámr. 121. § (1) bekezdés szerinti bejelentési 
kötelezettségemet teljesítem, amennyiben a 120. § (1) bekezdés a), c)-d), vagy f) 
pontjaiban meghatározott bármely körülmény bekövetkezik, tudomásomra jutástól 
számított nyolc napon belül köteles vagyok azt írásban bejelenteni a 
támogatónak. 

 
28. Nyilatkozom, arról, hogy az Áht. 13/A. § (4) bekezdése alapján jelen kérelem 

benyújtásának napján esedékessé vált, meg nem fizetett köztartozásom (adó-, 
vám-, illeték-, járuléktartozás) 

 
van     nincs  

29. Tudomásul veszem, hogy a köztartozás vizsgálata céljából a támogatási 
jogviszony fennállásáig a támogató vagy a támogató adatszolgáltatása alapján a 
kincstár és az állami adóhatóság, vámhatóság (a továbbiakban együtt: 
adóhatóságok) jogosultak az Áht. 18/C. § (14) bekezdésében meghatározott 
adataimnak (név/megnevezés, lakhely/székhely, adószám, adóazonosító jel) a 
kezelésére. A támogató, a kincstár és az adóhatóságok között az adatcsere 
elektronikus úton történik. 

30. Tudomásul veszem, hogy a kincstár vagy a támogató – az Áht. 13/A.§ (5) és (6) 
bekezdésében foglaltak végrehajtása érdekében – az Áht. 18/C.§ (14) 
bekezdésben felsorolt adatokat (név/megnevezés, lakhely/székhely, adószám, 
adóazonosító jel) szolgáltat az állami adóhatóság és a vámhatóság részére. 

 
31. hozzájárulok továbbá ahhoz, hogy a Kincstár által működtetett monitoring 

rendszerben nyilvántartott adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, 
és az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Ámr.) 122. § (3) bekezdése szerinti támogatások folyósítói, az 
Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági 
Minisztérium hozzáférjenek 
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32. Tudomásul veszem, hogy az Áht. 13/A. §-ának (6) bekezdése alapján az esedékes 
támogatás a köztartozások megfizetése érdekében visszatartásra kerül. A visszatartás a 
hatósági szerződésben vállalt kötelezettségeimet nem érinti. 

 
 

Államháztartáson kívüli pályázó további nyilatkozata 
 
19. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a 2007. évi CLXXXI. törvénynek 
megfelelően tett nyilatkozatok alapján támogatásban nem részesülhetek, illetve az e 
törvény megsértése miatt bármely szerv jogerősen kizárt és a kizárás tényét 
közzétette, úgy a pályázat elutasításra kerül. 
 
 
Alulírott nyilatkozom, hogy a pályázatban és jelen nyilatkozatban foglalt adatok, 
információk és dokumentumok teljeskörűek, valódiak, hitelesek.  
 
 
Kelt:  Sümegprága, 2011. január 6.       
  
         …………………………… 
               Aláírás 
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5. melléklet 

Adatlap a hosszabb id őtartamú közfoglalkoztatás támogatási 
döntésr ől  

I. Kedvezményezett adatai  
  
 1.1. A kedvezményezett szervezet azonosító adatai 

 A pályázat egyedi azonosítója (a kezelő szervezet tölti ki): .............................. 
 Az igénylő minősítési kódja (kérjük a megfelelő számot beírni):    Megnevezése: 

................................................ 
  
 1. Belföldi természetes személy (magánszemély, max. 250 eFt éves nettó árbevétellel rendelkező 
mezőgazdasági őstermelő) 
 2. Mikrovállalkozás* (10 főnél kevesebb foglalkoztatott, max. 2 millió eurónak megfelelő forintösszegű nettó 
árbevétel vagy mérlegfőösszeg) 
 3. Kisvállalkozás* (50 főnél kevesebb foglalkoztatott, max. 10 millió eurónak megfelelő forintösszegű nettó 
árbevétel vagy mérlegfőösszeg) 
 4. Középvállalkozás* (250 főnél kevesebb foglalkoztatott, max. 50 millió eurónak megfelelő forintösszegű 
nettó árbevétel vagy max. 43 millió eurónak megfelelő forintösszegű mérlegfőösszeg) 
 5. Támogatási szempontból kedvezményezett és az 1-4 kategóriákba nem tartozó vállalkozás 
 6. Nonprofit szervezet államháztartáson belül (pl. Önkormányzat ) 
 7. Nonprofit szervezet államháztartáson kívül (pl. alapítvány, Kht) 
  
 Megjegyzés: 
* A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. tv. alapján;  
- A 2,3,4 vállalkozási formák esetén: az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni 
részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen nem haladja meg a 25%-ot, 
kivéve a kis- és középvállalkozások, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. tv. 19. § 1. pontjában 
meghatározott befektetőket;  
- A 2,3,4 vállalkozási formák esetén: a mutatókat az utolsó összevont (konszolidált) beszámoló, ennek 
hiányában éves beszámoló vagy egyszerűsített éves beszámoló szerinti foglalkoztatotti létszám és nettó 
árbevétel vagy mérlegfőösszeg alapján kell meghatározni. Az egyéni vállalkozás minősítése az 
adóbevallása szerint, a foglalkoztatotti létszám alapján történik. Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 
2002. évi XLIII. törvény hatálya alá tartozó vállalkozás minősítése a saját nyilvántartása szerint, a 
foglalkoztatotti létszám alapján történik. 

 Adóalany  1  Igen= 1 Nem= 0  
 Az igénylő neve (M): SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT  
            
 Az igénylő székhelye, irszám:  8 3  5  1   település: SÜMEGPRÁGA........... 
 cím: ..RÁKÓCZI ........... utca .............................17............... hsz. ............................................................ hrsz. 
 KSH Gazdálkodási forma kód:  8  4 1    
 Az igénylő adószáma(M)   1  5  4  2  8  3  2 3     1    1  9 
 (2.3.4. 5. 6. 7. Minősítési kód esetén töltendő ki, 8+1+2 formátummal): 
  
 Az igénylő adóazonosító jele(M) (1. minősítési kód esetén töltendő ki, 10 
hosszúságban): 

                    

  
 Konzorciumi tagok társpályázói esetén minden társpályázóra kitöltendő az 1.1. rész 
 Társpályázó minősítése:    Támogatásban részesülő 

= 1 
 Közreműködő = 2  Egyéb tag = 3 

 Támogatásból részesülés %-a:        ,         
  
 1.2. Nem hazai szervezet azonosító adatai 
  
 Nem hazai igénylő esetén külföldi 
adószám: 

                                        

 Nem magyarországi székhely esetén az ország megnevezése: 
........................................................................................................... 
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 Nem magyarországi megvalósítási hely esetén az ország megnevezése: 
.......................................................................................... 
  
 
 


