
KÉRELEM 
kistérségi startmunka mintaprogram támogatására 

  
1. A kérelmező adatai: 

Neve: Alap Község Önkormányzata 

Postai címe: 7011 Alap Dózsa György utca 31.  ................................................................................................  

Megye: Fejér ...........................................................................................................................................................  

Adószáma: 15362436-2-07 ....................................................................................................................................  

ÁHT azonosító (kincstári körbe tartozó gazdálkodónál): 362434 ..................................................................  

A kérelmező (gazdálkodó szervezet) típusa: Önkormányzat .........................................................................  

A kérelmező – a támogatott foglalkoztatást megelőző havi –  57 

statisztikai állományi létszáma:  57.....................................................................................................................  

Képviseletére jogosult  

neve, beosztása: Méhes Lajosné polgármester ....................................................................................  

telefonszáma: 0625221-102 .....................................................................................................................  

Kapcsolattartó  

neve, beosztása: Méhes Lajosné polgármester ....................................................................................  

postai címe: 7011 Alap, Dózsa György utca 31. ..................................................................................  

telefonszáma: 06-25-221-102 ..................................................................................................................  

elektronikus levélcíme: titkar.aphiv@invitel.hu .................................................................................  

Számlavezető pénzintézetének  

neve: OTP Bankfiók Sárbogárd .............................................................................................................  

címe: 7000 Sárbogárd, Ady Endre utca 170. ........................................................................................  

Valamennyi számlaszáma:11736051-15362436 .................................................................................................... 1 
 
2. A foglalkoztatásra vonatkozó összesített adatok2 
 
Foglalkoztatni kívánt összes létszám:   ...11.............. fő 
 

Költségnem megnevezése 
A támogatás teljes időtartamára (Ft) 

2013 2014 

Közfoglalkoztatottak közfoglalkoztatási bére 7666200 851800 

Közfoglalkoztatási béreket terhelő szociális 
hozzájárulási adó 

1034982 114998 

Bérköltség összesen 8701182 966798 

                                                           

1 Kérjük megjelölni azt a számlaszámot, amelyre támogatás esetén a folyósítást kéri. 
2 A programban szereplő projektek összesített adatai. 



Bérköltség után igényelt támogatási összeg 
 

8701182 966798 

Beruházási és dologi költségek  
 

8032660  

Támogatási igény összesen (bérköltség után 
igényelt támogatási összeg + beruházási és dologi 
költség) 

16733842 966798 

Felajánlott saját erő összege  
 

0 0 

 
3. Előlegre vonatkozó adatok 
 
Igényelt bérköltség előleg összege mindösszesen3: 966.798…………… Ft 
 
Igényelt beruházási és dologi költségek előleg összege mindösszesen4:  
 8.032.660……………… Ft 
 
 beruházási és dologi költség előleg 1. részlete: 5.622.862…………..….. Ft 
  
 beruházási és dologi költség előleg 2. részlete:          2.409.798 ……….…….. Ft 
 
 
 
 
Kelt: ………Alap…………, 2013.… év 02.….. hó 20….. nap     
   

……………………………………….. 
         aláírás 
 
 
 
 
 

                                                           

3 Legfeljebb a teljes bérköltség-támogatás 2 hónapra vetített átlaga. 
4 Legfeljebb a teljes közvetlen költség 100%-a. Az első részlet max. 70% lehet. 



 

Kötelezően csatolandó mellékletek: 
 
– munkaerőigény bejelentőlap, illetve foglalkoztatói adatlap 
– a megvalósításhoz szükséges hatósági engedélyek másolata, ha a tevékenység ezt igényli. (Pl. 

területileg illetékes környezetvédelmi felügyelőség állásfoglalása, környezetvédelmi 
hatásvizsgálathoz kötött tevékenység esetén a környezetvédelmi engedély), 

–  a program műszaki megalapozottságát alátámasztó számítások, leírások, átnézeti és 
helyszínrajzok stb. (ha a tevékenység ezt igényli), 
 

Önkormányzatok, önkormányzati társulások esetén 
– Aláírásra jogosult személy eredeti aláírás mintája, vagy banki 

aláírás bejelentője, vagy annak kérelmező által az eredetivel mindenben megegyező 
felirattal és az aláírás mintája/banki aláírás bejelentőjének megfelelő aláírással és annak 
léte esetén bélyegzővel ellátott másolata, 

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

- vagy igazolás a cégbejegyzés iránti kérelem benyújtásáról, 
Amennyiben a korábban beadott alapító okirathoz képest változás nem történt nem szükséges 
becsatolni. Ebben az esetben elegendő egy közfoglalkoztatói nyilatkozat is. 

– Cégjegyzésre/aláírásra jogosult személy eredeti aláírási 
címpéldánya, vagy annak kérelmező által az eredetivel mindenben megegyező felirattal és 
az aláírási címpéldánya/aláírás mintája/banki aláírás bejelentőjének megfelelő aláírással és 
annak léte esetén bélyegzővel ellátott másolata,  

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

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

– NAV által kiadott, a köztartozás mentességet igazoló 30 napnál 
nem régebbi közokirat, vagy a kérelmező által benyújtott, cégszerű aláírással ellátott 
adófolyószámla-kivonat (amennyiben a közfoglalkoztató nem szerepel a 
köztartozásmentes adózói adatbázisban)5, 

Egyéb bírósági nyilvántartásban szereplő közfoglalkoztató esetében 
– az alapító okirat (alapszabály) másolata, amelyet a közfoglalkoztató „az eredetivel 

mindenben megegyező és a kiállítás napja óta nem változott” jelzéssel, és az aláírási 
címpéldánynak megfelelően aláírással és annak léte esetén bélyegzővel lát el, és  
Amennyiben a korábban beadott alapító okirathoz képest változás nem történt nem 
szükséges becsatolni. Ebben az esetben elegendő egy közfoglalkoztatói nyilatkozat is. 

                                                           

5 Nem vonatkozik az önkormányzatra, önkormányzati társulásra, költségvetési szervre, közhasznú szervezetre, önkormányzati 
közfeladat ellátásában közreműködő gazdasági társaságra. 



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

– cégjegyzésre/aláírásra jogosult személy eredeti aláírási 
címpéldánya, vagy annak kérelmező által az eredetivel mindenben megegyező felirattal és 
az aláírási címpéldánya/aláírás mintája/banki aláírás bejelentőjének megfelelő aláírással és 
annak léte esetén bélyegzővel ellátott másolata,  

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

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

– NAV által kiadott, a köztartozás mentességet igazoló 30 napnál 
nem régebbi közokirat, vagy a kérelmező által benyújtott, cégszerű aláírással ellátott 
adófolyószámla-kivonat (amennyiben a közfoglalkoztató nem szerepel a köztartozásmentes 
adózói adatbázisban)6, 

 
Magán erőgazdálkodók közfoglalkoztató esetében 

– A gazdálkodási formájára jellemző okirat (vállalkozói 
igazolvány, illetve a vállalkozói tevékenység bejelentéséről szóló dokumentum, őstermelői 
igazolvány, alapító okirat, stb.) fentieknek megfelelő másolatai, amelyet a közfoglalkoztató 
„az eredetivel mindenben megegyező és a kiállítás napja óta nem változott” jelzéssel, és az 
aláírási címpéldánynak megfelelően aláírással és annak léte esetén bélyegzővel lát el, 

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

– NAV által kiadott, a köztartozás mentességet igazoló 30 napnál 
nem régebbi közokirat, vagy a kérelmező által benyújtott, cégszerű aláírással ellátott 
adófolyószámla-kivonat (amennyiben a közfoglalkoztató nem szerepel a 
köztartozásmentes adózói adatbázisban) 

                                                           

6 Nem vonatkozik az önkormányzatra, önkormányzati társulásra, költségvetési szervre, közhasznú szervezetre, önkormányzati 
közfeladat ellátásában közreműködő gazdasági társaságra. 



Kistérségi startmunka mintaprogram támogatására vonatkozó kérelem  
I. számú melléklete 

 
<PROGRAM MEGNEVEZÉSE> 

programelemre vonatkozó adatok 
(kitöltendő programelemenként)1 

 
1. Támogatásra vonatkozó adatok 

A foglalkoztatás költségeire előleget                kérek                             nem kérek2 
 

Igényelt bérköltség előleg összege3: 966.798…………………… Ft 
 

Igényelt beruházási és dologi költségek előleg összege4: 
 8.032.660…………………… Ft 
 
 beruházási és dologi költség előleg 1. részlete: 5.622.862………………..….. Ft 
  
 beruházási és dologi költség előleg 2. részlete:   2.409.798 …………….…….. Ft 
 
 

Foglalkoztatni kívánt összes létszám:   .....11............ fő 
 
A program időtartama:   2013. …. év március……………… hónap …1.…….. naptól 
  2013.…. év december ……………… hónap 31……….. napig 
 
A felajánlott saját forrás összege: ……0………………eFt5  

 
2. A programban érintett települések felsorolása (amennyiben több település érintett a 

programelem végrehajtásában) 

So
rs

zá
m

 

Településnév 

Ir
án

yí
tó

sz
ám

 

Alkalmazni kívánt 
közfoglalkoztatottak száma 

(fő) 

        

        

        

        

        

        
 
3. A programban tervezett képzés és létszám 
 

                                                           

1 A kistérségi mintaprogramokban szereplő 7 programelem alapján, legalább egy, legfeljebb nyolc programelem. 
A kérelem I. számú mellékletének minden pontját programelemenként szükséges kitölteni. 
2 A megfelelő válasz aláhúzandó! 
3 Maximum a teljes bérköltség támogatási igény két hónapra vetített összege, mely egy összegben igényelhető. 
4 A közfoglalkoztató által meghatározott, a vállalt tevékenység megkezdéséhez elengedhetetlenül szükséges 
beruházási és dologi költségek összege, mely nem haladhatja meg a teljes igényelt beruházási és dologi költség 
70%-át. 
5 Nem kötelező elem. 



4. A megvalósítani kívánt program szakmai tartalma (a program során elvégzendő feladatok 
számbavétele és részletes szakmai indoklása, a tevékenység bemutatása a foglalkoztatás helye 
szerint és a projekt egészére összesítve) 

 

 
Alap közigazgatási területén 38 km belterületi út található, melyek felújításra szorulnak. 
2012-ben 11 km-es szakaszon végeztük el a munkálatokat.2013-ban pedig kb.4 km 
útszakasz felújítása valósulna meg, valamint az utak melletti árkok rendbetétele. A 
belvízelvezető árkokat saját készítésű járdalapokkal szeretnénk burkolni,melyhez 
kb.24.000 db, 40x40-es járdalapra lenne szükség, melyet saját kivitelezésben készítünk el, 
a megvásárolt beton elemgyártó géppel és sablonokkal.   A legfontosabb feladat a 
felnövekedett padka lenyesése, a kátyúk megszüntetése,ahol szükséges az utak 
útszórókővel történő szórása. Az árkok gyommentesítését kézi kaszával, és 
benzinmotoros fűkaszával kívánjuk elvégezni.  A munkák elvégzéséhez 10 fő 
közfoglalkoztatott,napi 8 órában,12.800 óra alatt végzi el. Az adminisztratív feladatokat 
ellátó személy közreműködik a bérszámfejtésben, a bérkifizetésben, a projekt 
elszámolásaiban, a megvásárolt eszközök nyilvántartásában és leltározásában.  A 
mezőgazdasági projekt keretében ,2012-ben vásárolt traktor,pótkocsit,és 
munkaeszközöket hatékonyan tudjuk majd felhasználni.     
     
          
         
         
         
5. A program költségvetésének részletes számszaki és szakmai indoklása 
 
 
 

Létszám:11 fő ,10 segédmunkás és 1 fő adminisztratív közfoglalkoztatott alkalmazása 
szükséges.  Munka-és védőruha, Szükséges eszközök és dologi kiadások.: Betonelem 
gyártó, nagyértékű eszközt és sablont együttműködési megállapodás keretében a 
Sárergesi, és Sárbogárdi önkormányzattal közösen kívánjuk használni, mert részükre 
is gyártanánk járdalapot. Sárbogárd városnak 2.500 db, Sáregres községnek 2.900 db 
járdalapra lenne szüksége. A gép hasznosságát gazdasági hatástanulmánnyal kívánjuk 
alátámasztani. Beruházást segítő dologi kiadások:sóder ,,cement.Ezen 
anyagszükségletek a három településsel együtt kerültek betervezésre, a sóder árának 
kalkulációja tartalmazza a szállítási költséget is. Kisértékű tárgyi 
eszközök:,ásó,lapát,kapa, Felújítandó útszakaszok:1084/1 hrsz.500 m,901 
hrsz.600m,447.hrsz.660m,104 
hrsz.800m,185/3hrsz.400m,489hrsz.600m,58.hrsz.600m,359/1.hrsz.1500m,252/6 
hrsz.1000m. valamint ároktisztítás a fenti utak mellett.,A1-es árok és 445/1 hrsz-ú 
árkok felújítása kb.3km.szakaszon.       
  
         
        
     
         
         
         
         



6. A megvalósításban érintett partnerek, szakmai és civil szervezetek, érdekképviseletek 
tevékenysége, kapcsolódása a programhoz 
 

 
7. Amennyiben releváns és a jelen projektre alapozható, 2-3 éven belül megvalósítható tervek 

rövid bemutatása 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Együttműködő partnerek listája (Szükség szerint bővíthető) 

Név Feladat 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 



8. Igényelt beruházási és dologi költségek felsorolása 
(Kérjük a táblázatot a projektben felmerült költségnemenként csoportosítva* kitölteni) 

*  Költségnemek csoportosítása, melyeket külön táblázatban kell megjeleníteni:  
• Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz,  
• Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat 

költsége12; Kelt : Alap, 2013. 02.20. ………………………………. 
• Munkába járással kapcsolatos utazási költség; 
• Munkásszállítás költsége; 
• Kis értékű tárgyi eszköz;

 ……………………………………………….. 

                                                           

12 A foglalkozás-egészségügyi vizsgálat költségét nem kell megjeleníteni, amennyiben a közfoglalkoztatást az önkormányzat ajánlja fel. 

S
o

rs
zá

m
Költség megnevezése

Mennyiségi 
egység

Elszámolni 
kívánt 

mennyiség

Egységár
(Ft)

Nettó költség 
összesen

(Ft)

ÁFA összesen
(Ft)

2013. évi költség
(Ft)

2014. évi költség
(Ft)

Összesen
(Ft)

1.
Nagyértékű tárgyi 

eszközök 0

2.
BS1000DS V Betonelem 

gyártó
db 1 1 587 500 1 250 000 337 500 1 587 500 1 587 500

3. térkő sablon db 1 431 800 340 000 91 800 431 800 431 800

4. járdalap sabon db 1 444 500 450 000 121 500 571 500 571 500

5. összesen: 2 590 800 2 590 800

6. sóder szállítással m3 250 6 350 1 249 997 337 503 1 587 500 1 587 500

7. folyami homok szállítással m3 80 5 000 314 960 85 040 400 000 400 000

8. zuzalék 4/8 szállítással m3 80 4 000 251 969 68 031 320 000 320 000

9. cement q 740 3 800 2 214 169 597 831 2 812 000 2 812 000

10. szállítás alkalom 5 10 000 39 370 10 630 50 000 50 000

11. üzem és kenőanyag l 230 435 78 740 21 260 100 000 100 000

12. összesen: 5 269 500 5 269 500

13. Munka, és védőruha 0

14. bakancs/587 pár 10 6 000 47 244 12 756 60 000 60 000

15. munkásnadrág db 10 3 700 29 134 7 866 37 000 37 000

16. póló db 10 1 305 10 276 2 774 13 050 13 050

17. összesen: 110 050 0 110 050

18. egyéb költségek

19. védőital l 951 55 41 189 11 121 52 310 52 310

20. calcium db 5 800 3 150 850 4 000 4 000

21. szunyog-és kullancsriasztó db 5 1 200 4 724 1 276 6 000 6 000

összesen: 62 310 62 310
6 324 922 1 707 738 8 032 660 0 8 032 660Összesen:



• Nagy értékű tárgyi eszköz;
 aláírás 

• Beruházási költségek, kiadások;  



9. Igényelt beruházási és dologi költségek összesítése 
 
 

S
or

sz
ám

Költségnem megnevezése
Nettó költség

(Ft)
ÁFA
(Ft)

2013. évi költség
(Ft)

2014. évi költésg
(Ft)

Összesen
(Ft)

1. Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz 86 684 23 396 110 050 110 050

2. Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat költsége 0

3. Munkába járással kapcsolatos utazási költség 0

4. Munkásszállítás költsége 0

5. Kis értékű tárgyi eszköz 0

6. Nagy értékű tárgyi eszköz 2 040 000 550 800 2 590 800 2 590 800

7. Beruházási és dologi költségek 4 149 205 1 120 295 5 269 500 5 269 500

8. Egyéb költségek 49 063 13 247 62 310 62 310
8 032 660 0 8 032 660Összesen:

 
 
 
 

Kelt:Alap, 2013. 02.20…………………. ………………………………….. 
 aláírás 



 

10. MUNKATERV 
 

kezdete vége

útkarbantartás, adminisztratív feladatok (adminisztrátor) 1084/1 hrsz 500m,  901 hrsz 600m , 2013.03.01 2013.03.31 11 segédmunkás, admin.

útkarbantartás, adminisztratív feladatok (adminisztrátor) 104 hrsz . 800, 447. hrsz 660 m 2013.04.01 2013.04.30 11 segédmunkás , admin.

járdalap, térkő készítés, útkarbantartás, admin. Feladatok 185/3 hrsz 400 m , járdalapozás 2013.05.01 2013.05.31 11 segédmunkás , admin.

járdalap, térkő készítés , útkarbantartás,  admin. feladatok 489. hrsz 600m , járdalapozás 2013.06.01 2013.06.30 11 segédmunkás, admin.  

járdalap  térkő készítés , útkarbantartás,  admin. feladatok A1 árok rendbetétele, járdalapozás 2013.07.01 2013.07.31 11 segédmunkás, admin.  

járdalap térkő készítés , útkarbantartás,  admin. feladatok A1 árok rendbetétele, járdalapozás 2013.08.01 2013.08.31 11 segédmunkás, admin.  

járdalap térkő  készítés , útkarbantartás,  admin. feladatok 445/1 hrsz. Árok, térkövezés 2013.09.01 2013.09.30 11 segédmunkás, admin.  

járdalap, térkő  készítés , útkarbantartás,  admin. feladatok 252/6. hrsz. 1000m, járdalapozás 2013.10.01 2013.10.31 11 segédmunkás, admin.  

járdalap, térkő  készítés , útkarbantartás,  admin. feladatok 359/1 hrsz1500m 2013.11.01 2013.11.30 11 segédmunkás, admin.  

járdalap, térkő  készítés , útkarbantartás,  admin. feladatok 58 hrsz 600m 2013.12.01 2013.12.31 11 segédmunkás, admin.  

Ellátandó feladat megnevezése
Ellátandó feladat helyszíne

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

Tervezett 
létszám

(fő)

Tervezett időtartam

 
 
Kelt:Alap, 2013. 02.20.…………………….. ……………………………………………. 
 aláírás 



 
 
 

11.  TERVEZETT KÉPZÉSEK ADATAI 
20…. évre 
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6
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8

9

10

11

A B C D E F G H I

elmélet gyakorlat Ft/fő összesen

0 0Mindösszesen:

Képzés időtartama
(órában)

Képzés költsége
(Ft)

S
or

sz
ám

Képzés megnevezése OKJ száma
tervezett 
létszám

(fő)

Képzés kezdete
(év, hónap)

 
   
 
 
 Kelt:Alap, 2013. 02.20…………………….. ……………………………………….. 
  aláírás



 

 
12.  FOGLALKOZTATÁS ÜTEMEZÉSE 

 

Foglalkoztatásra vonatkozó adatok Igényelt támogatás 

munkakör 
megnevezése 

FEOR 
szakképzetts
ég szükséges 
(igen/nem) 

létsz
ám* 
(fő) 

kezdete vége 
 napi 

munkaidő 
(óra/nap) 

támogatás 
mértéke 

(%) 

bér¹ 
(Ft) 

SZHA² 
(Ft) 

bér- és SZHA összesen 
(Ft/fő) 

2013 2014 Összesen 2013 2014 Összesen 2013 2014 Összesen 

adminisztrátor 4193 igen 1 2013.03.01 2013.12.31 8 100% 871 200 96 800 968 000 117 612 13 068 130 680 988 812 109 868 1 098 680 

segédmunkás 9239 nem 10 2013.03.01 2013.12.31 8 100% 6 795 000 755 000 7 550 000 917 370 101 930 1 019 300 7 712 370 856 930 8 569 300 

                    0     0 0 0 0 

                    0     0 0 0 0 

                    0     0 0 0 0 

                    0     0 0 0 0 

                    0     0 0 0 0 

                    0     0 0 0 0 

                    0     0 0 0 0 

                    0     0 0 0 0 

                    0     0 0 0 0 

                    0     0 0 0 0 

                    0     0 0 0 0 

                    0     0 0 0 0 

                    0     0 0 0 0 

Mindösszesen: 11         7 666 200 851 800 8 518 000 1 034 982 114 998 1 149 980 8 701 182 966 798 9 667 980 

 

Kelt:Alap, 2013. 02.20…………………….. ………………………………………………… 
 aláírás
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Kistérségi startmunka mintaprogram támogatására vonatkozó kérelem  
II. számú melléklete 

A kérelmező 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. Kijelentem, hogy a közfoglalkoztatás keretében elvégzendő munkákra vonatkozóan más szervtől 
díjazásban nem részesülök. 

3. Nyilatkozom, hogy a kérelem olyan feladatok ellátására irányul, melyek ellátására törvény nem ír 
elő közalkalmazotti, közszolgálati vagy kormánytisztviselői jogviszonyt. Nyilatkozom továbbá, 
hogy a támogatott költségekre vonatkozóan normatív, illetve egyéb támogatásban nem 
részesülök. 

4. Nyilatkozom, hogy jelen kérelem tárgyában és benyújtásának évében támogatási igényt korábban 
vagy egyidejűleg 

nem nyújtottam be benyújtottam 
 

Amennyiben benyújtott, az alábbi helyre és időpontban: 

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

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

5. Kijelentem, hogy ÁFA levonási joggal13: 
– nem rendelkezem. 
– rendelkezem, de nem érvényesítem. 
– rendelkezem és érvényesítem azt. 

6. Kijelentem, hogy a szervezet jogerős végzéssel elrendelt felszámolás, csődeljárás, végelszámolás, 
vagy egyéb – megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt 

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

 
7. Kijelentem, hogy a közfoglalkoztatottak alkalmazását megelőző három hónapban a támogatással 

érintett munkakörrel azonos vagy hasonló munkakörben foglalkoztatott  
a. határozott idejű munkaviszonyban álló munkavállalók munkaviszonyát a munka 

törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. (a továbbiakban: Mt.) 66. § (8) bekezdés a), c) 
pontjában meghatározott felmondással nem szüntettem meg; 

b. határozatlan időtartamú munkaviszonyban álló munkavállalók munkaviszonyát az Mt. 
66. § (2) alapján működésével összefüggő okból felmondással nem szüntettem meg; 
 

8. Vállalom, hogy a támogatás időtartama alatt a támogatottal azonos vagy hasonló munkakörben 
foglalkoztatott  

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

b. határozatlan időtartamú munkaviszonyban álló munkavállalók munkaviszonyát az Mt. 
66. § (2) alapján működésével összefüggő okból felmondással nem szüntetem meg. 

                                                           

13 A megfelelő rész aláhúzandó. 
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c. közfoglalkoztatott közfoglalkoztatási jogviszonyát az Mt. 66. § (8) bekezdése alapján, 
valamint az Mt. 79. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott módon nem szüntetem 
meg. 
 

9. Vállalom, hogy a támogatási időtartam alatt nem foglalkoztatom a támogatással foglalkoztatott 
álláskeresőt az Mt. 53. §-a (más munkaadónál történő munkavégzés), vagy 214. §-a (munkaerő-
kölcsönzés) alapján. 

10. Vállalom, hogy a támogatás elnyerése esetén a támogatott munkakörökben kizárólag a munkaügyi 
kirendeltség által kiközvetített álláskeresőt, illetve ajánlattételi lappal kiértesített megváltozott 
munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban részesülő személyt 
foglalkoztatom 

11. Vállalom, hogy a támogatás elnyerése esetén a folyósított támogatást elkülönített számlán 
(alszámlán) kezelem. Vállalom továbbá, hogy a folyósított támogatást kizárólag a 
közfoglalkoztatás kiadásaira használom fel.  

12. Vállalom, 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 nyilatkozat fogadható el. 
 

13. Hozzájárulok ahhoz, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott 
adataimhoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, az Állami Számvevőszék, a 
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, a csekély 
összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, valamint az Ávr-ben meghatározott más 
jogosultak hozzáférjenek. 

14. Tudomásul veszem, hogy a köztartozás fennállásáról és annak összegéről az állami adóhatóság – az 
Ávr. 79. § (1) bekezdésében foglaltak végrehajtása érdekében – a kincstár, illetve a mezőgazdasági 
és vidékfejlesztési támogatási szerv elektronikus úton történő megkeresésére adatot szolgáltat. 

15. Nyilatkozom, hogy az alacsony keresetű munkavállalók bérének emelését ösztönző egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi XCIX. törvény 6. § (1) bekezdése alapján jogsértést 
megállapító jogerős határozattal  

nem marasztaltak el   elmarasztaltak. 
 
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. Törvény 
hatálya alá tartozó munkáltatóként a bruttó 300 000 forint alatti munkabérek nettó értékének 
megőrzéséhez szükséges munkabéremelést nem teljesítettem, a jogsértést megállapító jogerős 
határozattól számított két évig közbeszerzési eljáráson ajánlattevőként nem indulhatok, és a központi 
költségvetésből, valamint elkülönített állami pénzalapokból származó támogatásban nem 
részesülhetek. 

 
 

Államháztartáson kívüli kérelmező további nyilatkozata 
 

16. 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 kérelem elutasításra kerül. 

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben szereplő adatok közérdekűek és nyilvánosságra hozhatók. 
 

Kizárólag a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. 
rendeletben (továbbiakban: Korm. rendelet) foglalt jogcímeken igényeltem támogatást. 
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 Alulírott nyilatkozom, hogy a kérelemben és jelen nyilatkozatban foglalt adatok, információk és 
dokumentumok teljes körűek, valódiak, hitelesek. A kérelmet a Korm. rendelet ismeretében, a fenti 
tartalommal benyújtom. 
 
 
Kelt: Alap, 2013.02.20.          
         …………………………… 
               Aláírás 


