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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 2013-2016-os évekhez hasonlóan a Nemzetgazdasági Minisztérium koordinálása mellett a 
Rétsági Foglalkoztatási Osztály megvalósításával „Nyári diákmunka” elnevezéssel munakerőpiaci 
programot indít. 
 
A központi program keretében az önkormányzatok és önkormányzati fenntartású intézmények 
legfeljebb 2 hónap időtartamra, 2017. július 1. és 2017. augusztus 31. közötti időszakra támogatást 
igényelhetnek a 16-25 év közötti, nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező 
és azt igazolni tudó diákok foglalkoztatásához. A foglalkoztatás történhet az önkormányzat fenntar-
tásában álló, alapfeladat ellátását szolgáló intézményben is. 
 

- A program keretében legfeljebb 6 órás foglalkoztatás támogatható. 
- Támogatásként a munkabér 100%-a téríthető meg, amely nem lehet magasabb a szakkép-

zettséget nem igénylő munkakörben 95.625 Ft, szakképzettséget igénylő munkakörben 
120.750 Ft időarányos hányadánál.  

- A felmerülő szociális adó tényleges összegét az NFA biztosítja. 
 

Az igénylés első lépése a járási hivatal foglalkoztatási osztályán a kérelem és munkaerőigény be-
nyújtása. 
 
Előfeltétel, hogy a nappali tagozatos diák közvetítést kérőként a lakó- vagy tartózkodási helye sze-
rint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán nyilvántartásba vetesse magát. 
 
A támogatás kizárólag a járási hivatal foglalkoztatási osztálya által a munkaerőigényre közvetített 
diák foglalkoztatásához nyújtható, vissza nem térítendő formában. 
 
A program során fokozottan kell ügyelni az esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód követelménye-
inek helyi szintű érvényesítésére is. A kiválasztás során figyelemmel kell lenni az összeférhetet-
lenség szabályainak betartására. 
 
Annak érdekében, hogy minél több rétsági lakosú diák számára kínáljon az önkormányzat munkát, 
a kérelem 2 x 1 havi ütemben, 10-10 fő alkalmazásával került előkészítésre. 
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A programmal kapcsolatos dokumentáció (kérelem, nyilatkozat, munkaerőigény bejelentőlap) az 
előterjesztés mellékletét képezi. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a diákmunkát enge-
délyezni szíveskedjen. 
 
 
 
Rétság, 2017. június 13. 
 
              Hegedűs Ferenc 
             polgármester 
 

2. Előzmények, különösen a témában a javasolt hozott korábbi testületi döntések, azok 
végrehajtása  

 

3. Jogszabályi háttér:  

22.§ (3) A költségvetés végrehajtása során az intézmények 
h)    az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi 

Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi jó-
váhagyást követően lehet aláírni és felmondani. A Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár vezetője, sürgős esetben bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírá-
sa előtt köteles a vis major munkacsoporttal egyeztetni,   

 

4. Határozati javaslat 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2017.(VI.23.) KT. HATÁROZATA 

 
„A” 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Nyári diákmunka program 
lehetősége” tárgyában készült előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület támogatja, hogy 100%-os állami támogatás biztosítása mellett 2017. 
július 1-től 2017. augusztus 31-ig 10 fő/hó rétsági lakosú diák alkalmazását. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert, hogy a „Nyári diákmun-
ka” program hatósági szerződésének aláírására. 
 
A nyári diákmunka bevételi és kiadási fedezetét a 2017. évi költségvetési rendelet soron 
következő módosításakor át kell vezetni. 
 
Határidő: 2017. június 30., majd szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2017.(VI.23.) KT. HATÁROZATA 
 

 
„B” 

 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Nyári diákmunka program 
lehetősége” tárgyában készült előterjesztést, azt nem támogatja. 

 
 
Határidő: ----  
Felelős: ---- 
 
 
 
Záradék: az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.  

                                        dr. Varga Tibor 
                                                jegyző 

 



4. sz. melléklet 
KÉRELEM 

 
A „Nyári diákmunka” program keretében nyújtott bérköltség támogatás elnyeréséhez 

 
 
 
I. A kérelmező adatai 
 
Neve: Rétság Város Önkormányzata 
Címe (székhelye):2651 Rétság, Rákóczi út 20. 
Telephelye:...............................................................................................................................................................  
Adószáma:15735492-2-12 
Gazdálkodási forma: ..............................................................................................................................................  
Ágazata: ....................................... ...................................................................TEÁOR ’08: ..................................  
KSH számjele:..........................................................................................................................................................  
Képviseletére jogosult neve, tel. száma: Hegedűs Ferenc 35/550-100 
Kapcsolattartó neve: Hesz Ildikó 
Telefonszáma: 35-550-100 (113.)....................... Elektronikus levélcíme: munkaugy@retsag.hu 
Számlavezető pénzintézetének neve: OTP Bank  
...................................................................................................................................................................................  
Számlaszáma: 11741031-15451615-100200009 
 
 
 
II. Az igényelt támogatás 
Formája: bérköltség támogatás. 
 
A támogatás időtartama legfeljebb 2 hónap, a 2017. július 01. napjától a rendelkezésre álló keret 
felhasználásáig, de legkésőbb 2017. augusztus 31. napjáig terjedő időszakban. 
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Igényelt támogatás 
Tervezett 

foglalkoztatás 
Bruttó 

bér 

Szociális 
hozzájárulási 

adó 
ténylegesen 
átutalandó 

összege 

Igényelt 
támogatás

összege 

Napi 
munkaidő Munkakör 

fő kezdete vége kezdete vége Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó óra 
diákmunka 10 2017.07.01 2017.08.31 2017.07.01 2017.08.31. 95.625 21.038 116.663 6 
          
          
          
          

 
Támogatással foglalkoztatni kívánt létszám összesen: ...........................................................10 fő 
 
Az igényelt támogatás mindösszesen:  .....................................................................................2.333.260 Ft 
 
 
III. A foglalkoztatás helye:  2651 Rétság, Rákóczi út 20. 
...................................................................................................................................................................................  
 
 



  

IV. A támogatást igénylő munkaadó nyilatkozatai 
 

1. Kijelentem, hogy a támogatási kérelemben (pályázatban) és mellékleteiben szereplő adatok, 
információk és dokumentumok teljes körűek, hitelesek és a valóságnak megfelelnek. Tudomásul 
veszem, hogy valótlan adatok közlésével az általam képviselt természetes vagy jogi személyt a 
támogatásból kizárom. 
 

2. Vállalom a járási hivatal által kiközvetített, a jogszabályi feltételeknek megfelelő 16 év feletti és 25 év 
alatti, nappali tagozaton tanuló fiatal munkavállaló munkaviszony keretében történő 
foglalkoztatását a támogatás folyósítása alatt. 
 

3. Vállalom, hogy a támogatás időtartama alatt nem foglalkoztatom a támogatással érintett 
munkavállalót a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 53. § (1) bekezdés (a 
munkavállalónak átmenetileg a munkaszerződéstől eltérő munkakörben, munkahelyen vagy más 
munkáltatónál történő foglalkoztatása), valamint 214. § (1) bekezdés a) pontja (munkaerő-
kölcsönzés) alapján. 

 
4. Kijelentem, hogy a cég/szervezet jogerős végzéssel elrendelt, az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) 75. § (2) bekezdés 
b) pontja alapján felszámolás, csődeljárás vagy végelszámolás, illetve egyéb – a megszüntetésre 
irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt: 

 
 áll nem áll. 
 

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

 

5. Nyilatkozom, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § 
(1) bekezdés b) pontja, illetve a 2009. évi CXXII. törvény 2. § rendelkezése alapján, az abban 
meghatározott közzétételi kötelezettségnek 

 

 eleget tettem nem tettem eleget. 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint 
az adatokat a(z) ………………………………. elnevezésű internetes honlapon hozzáférhetővé tettem. 

6. Vállalom, hogy a támogatás elnyerése esetén a támogató által előírt biztosítékot a hatósági 
szerződés aláírásakor átadom. (Biztosíték lehet a munkaadó valamennyi – jogszabály alapján 
beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló 
beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata a pénzügyi fedezethiány 
miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba 
állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt, vagy bármely olyan eszköz – így különösen zálogjog 
kikötése, bankgarancia, óvadék –, amely biztosítja, hogy a támogató a költségvetési támogatás 
visszafizetésére vonatkozó igényét maradéktalanul, a lehető legrövidebb időn belül 
eredményesen tudja érvényesíteni [az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 84. § (2) bekezdés (továbbiakban: Ávr.)]. 

 
7. Hozzájárulok ahhoz, hogy az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal, 

mint a támogatás folyósítója a nyilatkozatom valóságtartalmának igazolását kérje az Áht. szerinti 
eljárásban, vagy közvetlenül az állami, önkormányzati adóhatóságtól és a vámhatóságtól. 
 



  

8. Tudomásul veszem, hogy nevem a támogatás célja, összege, a megvalósítás helye az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben szabályozott 
módon nyilvánosságra hozható. 

 
9. Kijelentem, hogy más állami támogatást vagy közösségi finanszírozást ugyanazokra a költségekre 

vonatkozóan 
 
 kapok nem kapok. 
 

10. Kijelentem, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének csekély 
összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló A BIZOTTSÁG 2013. december 18-i 
1407/2013/EU rendelet/ illetve a Bizottság 1408/2013/EU rendelete alapján az adott pénzügyi év 
valamint a kérelem benyújtását megelőző két pénzügyi év alatt de minimis támogatásként kapott 
állami támogatásban 
 

 nem részesültem  részesültem. 
 

11. Nyilatkozom, hogy az adott pénzügyi évben, valamint az azt megelőző 2 pénzügyi évben de 
minimis támogatásban (beleértve a járási hivataltól/kormányhivataltól kapott támogatásokat is) az 
alábbiak szerint részesültem, valamint az alábbi, még el nem bírált kérelmeket nyújtottam be 
 

Támogató szerv 
megnevezése 

Támogatás nyújtás 
időpontja 

(a támogatást megítélő 
okirat dátuma szerint) 

Támogatás összege 
(Ft) 

A támogatás 
támogatástartalma

(Ft)=(euró) 

    

    
    
    

Mindösszesen:    

 
Tudomásul veszem, hogy amennyiben az általam jelenleg kérelmezett támogatással együtt de 
minimis jogcímen megítélt támogatások támogatástartalma meghaladná a 200 000 eurónak, közúti 
kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző egy és ugyanazon vállalkozás esetén 
pedig a 100 000 eurónak megfelelő összeget, bérköltség-támogatás, illetve mezőgazdasági termelő 
vállalkozások esetén a 15 000 eurónak megfelelő forint-összeget, illetve vállalkozásom jellege szerint 
a tilalmazott ágazatokba tartozik, úgy ezen kérelem alapján támogatásban nem részesülhetek. 
 
A de minimis szabályt nem kell alkalmazni, ha a támogatást kérő költségvetési szerv, egyesület, 
alapítvány, közalapítvány, köztestület, kisebbségi önkormányzat vagy non-profit gazdasági 
társaság, amennyiben az általa végzett támogatott tevékenység nem minősül gazdasági 
tevékenységnek. 

 
12. Nyilatkozom, hogy benyújtott, elbírálás alatt álló de minimis támogatás iránti kérelmem 

nincs folyamatban folyamatban van. 

Folyamatban lévő kérelem ismérvei: .................................. 
Támogatás típusa:.................................................................. 
Kérelmezett összeg: ............................................................... 
Kérelem beadásának időpontja:........................................... 
 



  

13. Nyilatkozom, hogy vállalkozásom a Bizottság 1407/2013/EU Rendelet 1. cikk (1) bekezdés d) 
pontjában meghatározott exporttal kapcsolatos tevékenységet folytató vállalkozások közé 

 
 tartozik nem tartozik. 

 
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a fenti rendelet által meghatározott exporttal kapcsolatos 
tevékenységet folytatok, úgy az exporttevékenységhez szükséges értékesítési hálózat kialakításához 
és működtetéséhez, vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz 
támogatásban nem részesülhetek 
 

14. Nyilatkozom, hogy vállalkozásommal szemben az adott támogatást jogellenesnek és a belső piaccal 
összeegyeztethetetlennek nyilvánító bizottsági határozaton alapuló visszafizetési kötelezettséget 

 
 megállapítottak* nem állapítottak meg. 

 
*Fenti fizetési kötelezettség megállapítása esetén vállalkozásom ezen kötelezettségének 

 
 eleget tett nem tett eleget. 
 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben vállalkozásommal szemben fentiek szerinti visszafizetési 
kötelezettséget állapítottak meg, vagy vállalkozásom a fentiekben meghatározott fizetési 
kötelezettségének nem tett eleget, úgy támogatásban nem részesülhetek. 

 
15. Kijelentem, hogy más állami támogatást vagy közösségi finanszírozást ugyanazokra a költségekre a 

munkabér és szociális hozzájárulási adóra vonatkozóan 
 
 kapok nem kapok. 

 
16. Vállalom, hogy a járási hivatallal a támogatás folyósításának részletes feltételeit tartalmazó hatósági 

szerződést a megjelölt határidőben megkötöm. 
 
17.  Nyilatkozom, hogy az idegenrendészeti hatóság a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról 

és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (a továbbiakban: Harmtv.) szerinti közrendvédelmi 
bírsággal  

 sújtottak  nem sújtottak. 

 
18.  Nyilatkozom, hogy a Met., az Ebktv., az Art., valamint a Harmtv. rendelkezései szerint 

nyilvánosságra hozott adatokból elvégzett ellenőrzésem szerint a rendezett munkaügyi kapcsolatok 
Ávr. 82. §-ban meghatározott feltételeinek megfelelek. 
 
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a szervezet a rendezett munkaügyi kapcsolatok fentiek 
szerinti feltételrendszerének nem felel meg, úgy támogatásban nem részesülhetek. 

19. Nyilatkozom, hogy az Ávr. 97. § (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségemet teljesítem, 
amennyiben a 96. § a), c), d), f), h) vagy i) pontjában meghatározott bármely körülmény 
bekövetkezik, tudomásomra jutástól számított nyolc napon belül köteles vagyok azt írásban 
bejelenteni a támogatónak. 
 
Ávr. 96. §  
a) a hatósági szerződésben meghatározott megvalósítási időszak kezdő időpontjától számított hat 
hónapon belül a támogatott tevékenység nem kezdődik meg, vagy a kedvezményezett a 



  

költségvetési támogatás igénybevételét neki felróható okból nem kezdeményezi, és késedelmét 
ezen idő alatt írásban sem menti ki, 

c) a 81. §-ban meghatározott valamely körülmény a támogatási döntés meghozatalát követően 
következik be, vagy jut a támogató tudomására, 

d) a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a hatósági 
szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved, 

f) a kedvezményezett a 75. § (2) és (3) bekezdése alapján tett nyilatkozatok bármelyikét 
visszavonja, 

h) a biztosíték megszűnik, megsemmisül vagy értéke egyébként számottevően csökken, és a 
kedvezményezett megfelelő új biztosíték, vagy a biztosíték értéke csökkenésének megfelelő 
további biztosíték nyújtásáról a támogató által megszabott ésszerű határidőn belül nem 
intézkedik, vagy 

i) a kedvezményezett a támogatott tevékenységhez szükséges hatósági engedéllyel nem 
rendelkezik. 

 
20. Nyilatkozom, arról, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: 

Áht.) 50. § (4) bekezdése alapján jelen kérelem benyújtásának napján esedékessé vált, meg nem 
fizetett köztartozásom (adó- ide nem értve a helyi adókat -, vám-, illeték-, járuléktartozás) 

 
 van nincs. 
 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a fentiekben meghatározott köztartozásom fenn áll, úgy 
támogatásban nem részesülhetek. 
Hozzájárulok továbbá ahhoz, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben 
nyilvántartott adataimhoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója a XIX. Uniós 
fejlesztések fejezetből biztosított költségvetési támogatás esetén a közreműködő szervezet, ennek 
hiányában az irányító hatóság (a továbbiakban együtt: a támogatás folyósítója), az Állami 
Számvevőszék, a kormányzati ellenőrzési szerv, az európai támogatásokat ellenőrző szerv, az állami 
adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek valamint 
jogszabályban, pályázati kiírásban, támogatói okiratban, hatósági szerződésben meghatározott más 
jogosultak hozzáférjenek. 
 

21. Vállalom, hogy nyilatkozom az Áht. 48/B.. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség fennállásáról, 
vagy annak hiányáról. 
 

22. Elfogadom, hogy a jelen támogatás odaítélése esetén a kormányhivatal, az Európai Számvevőszék 
és az Európai Bizottság illetékes szervezetei, az Állami Számvevőszék, a Kormány által kijelölt belső 
ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a kincstár, és az európai uniós támogatásokkal 
kapcsolatban az irányító hatóságok, a kifizető, az igazoló és az ellenőrzési hatóságnak a 
költségvetési pénzeszközök felhasználására vonatkozóan ellenőrzési jogosultsága van. Továbbá 
kötelezettséget vállalok arra, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánosságára 
tekintettel a hatósági szerződés lényeges tartalmáról a tájékoztatást üzleti titok címén nem tagadom 
meg. 

 
23. Tudomásul veszem, hogy az Áht. 51. § (2) bekezdése alapján az esedékes támogatás a 

köztartozások megfizetése érdekében visszatartásra kerül (az állami adóhatóság adatszolgáltatása 



  

alapján a kincstár visszatartja, az állami adóhatóság megfelelő bevételi számláján jóváírja). A 
visszatartás a hatósági szerződésben vállalt kötelezettségeimet nem érinti. 

 
24. Vállalom, hogy amennyiben a támogatást megalapozó körülményeimben változás következik be, 

azt az illetékes járási hivatalnál haladéktalanul, de legkésőbb nyolc napon belül bejelentem. 
 

25. Nyilatkozom, hogy az Áht. 50. § (1) c) pontjában  meghatározott átlátható szervezetnek 
 
 minősülök nem minősülök. 
 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben nem minősülök átlátható szervezetnek, támogatásban nem 
részesülhetek. 
 

26. Kijelentem, hogy a de minimis támogatással és a vállalkozás jellegével kapcsolatos tájékoztatót 
átvettem, annak tartalmát megismertem. 

 
 
Kelt:  Rétság, 2017. június 13. 
  
 
 
 ................................................................... 
 munkaadó cégszerű aláírása 
 
A kérelemhez csatolandó mellékletek: 
 
– Munkaerőigény bejelentőlap 
– A cégjegyzésre jogosult személy eredeti aláírási címpéldánya/aláírás-mintája (ha a cégjegyzék nem 

tartalmazza az aláírási címpéldány/aláírás-minta cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban történő 
benyújtásának tényét), vagy annak a munkaadó által az ”eredetivel mindenben megegyező és hatályos” 
felirattal és az aláírási címpéldánynak/aláírás-mintának megfelelő aláírással és annak (pecsét léte esetén) 
pecséttel ellátott másolata (ha a cégjegyzék tartalmazza az aláírási címpéldány/aláírás-minta 
cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban történő benyújtásának tényét). 
(Ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta csak abban az esetben fogadható el, ha a cég létesítő okiratát 
vagy a létesítő okirata módosítását is az ügyvéd készíti (szerkeszti) és jegyzi ellen, és az aláírás-minta a 
cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelem mellékletét képezi.) 
– cégnyilvántartásban nem 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/aláírás-mintának megfelelően aláírással és annak léte esetén pecséttel lát el, 
és 

- a munkaadó székhelye szerinti törvényszék által kiállított, 30 napnál nem régebbi a 
nyilvántartásba vételről szóló igazolás,  

- költségvetési intézmény munkaadó esetében az alapító okirat másolata, amelyet a 
munkaadó „az eredetivel mindenben megegyező és a kiállítás napja óta nem változott” 
jelzéssel, és az aláírási címpéldánynak/aláírás -mintának megfelelően aláírással és annak léte 
esetén pecséttel lát el, 

- nyilatkozat az Áht. 48/B. § (1) bekezdése szerint az összeférhetetlenség fennállásáról vagy 
hiányáról 

- átláthatósági nyilatkozat, 



  

TÁJÉKOZTATÓ 

a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi 
kötelezettségről 

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok közzétételi kötelezettségéről a köztulajdonban álló gazdasági társaságok 
takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény rendelkezik. 

Köztulajdonban álló gazdasági társaság: az a gazdasági társaság, amelyben a Magyar Állam, helyi önkormányzat, a 
helyi önkormányzat jogi személyiséggel rendelkező társulása, többcélú kistérségi társulás, fejlesztési tanács, nemzetiségi 
önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat jogi személyiségű társulása, költségvetési szerv vagy közalapítvány külön-
külön vagy együttesen számítva többségi befolyással rendelkezik. 

Többségi befolyás: az olyan kapcsolat, amelynek révén a befolyással rendelkező egy jogi személyben a szavazatok több 
mint ötven százalékával – közvetlenül vagy a jogi személyben szavazati joggal rendelkező más jogi személy (köztes 
vállalkozás) szavazati jogán keresztül – rendelkezik azzal, hogy a közvetett módon való rendelkezés meghatározása 
során a jogi személyben szavazati joggal rendelkező más jogi személyt (köztes vállalkozást) megillető szavazati 
hányadot meg kell szorozni a befolyással rendelkezőnek a köztes vállalkozásban, illetve vállalkozásokban fennálló 
szavazati hányadával, ha azonban a köztes vállalkozásban fennálló szavazatainak hányada az ötven százalékot 
meghaladja, akkor azt egy egészként kell figyelembe venni. A befolyás számításánál nem kell figyelembe venni a 
huszonöt százalékot el nem érő közvetett befolyást. 

A köztulajdonban álló gazdasági társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján közzéteszi a vezető 
tisztségviselők, a felügyelőbizottsági tagok, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 
208. §-a szerinti a vezető állású munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti 
rendelkezésre jogosult munkavállalók: 

a) nevét, 
b) tisztségét vagy munkakörét, 
c) munkaviszonyban álló személy esetében: 

ca) a munkavállaló részére a munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli juttatásokat, 
ezen belül külön feltüntetve alapbérét, egyéb időbérét, teljesítménybérét, valamint az időbért megalapozó 
időtartamot, illetve a teljesítménybért megalapozó teljesítménykövetelményeket, 

cb) az Mt., kollektív szerződés, illetve a munkaszerződés alapján járó mértéket megjelölve a munkavállalóra 
irányadó végkielégítés, illetve felmondási idő időtartamát, 

cc) az Mt. 228. § (1) és (2) bekezdése alapján kikötött időtartamot és a kötelezettség vállalásának ellenértékét, 

d)  Ptk. megbízásra vonatkozó szabályait, valamint a felügyelőbizottsági tagok esetén: 
da) a megbízási díjat, 

db) a megbízási díjon felüli egyéb járandóságokat, 

dc) a jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatásokat. 

A köztulajdonban álló gazdasági társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján a másokkal együttesen 
cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók, valamint a munkáltató működése 
szempontjából meghatározó jelentőségű egyéb munkavállalók esetében a b)-c) pontjában meghatározott adatokat teszi 
közzé. 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint az adatokat 
internetes honlapon, digitális formában, bárki számára, személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, 
kinyomtatható és részleteiben is adatvesztés és – torzulás nélkül kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a 
nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából is díjmentesen kell hozzáférhetővé tenni. 

Kelt: ……………év ………….hó………nap. 

 …………………………………… 
 járási (fővárosi kerületi) hivatal  
A tájékoztatót ……………………… napon átvettem:1 …………………………………… 
                                                            

1 A mennyiben a támogatást nyújtó szervezeti egység ezt szükségesnek ítéli. 



  

TÁJÉKOZTATÓ 
a de minimis támogatás szabályairól 

(támogatást kérelmezőknek) 

Csekély összegű támogatás fogalma  

Az Európai Unióról és az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 107. cikke (1) bekezdése és az Európai 
Unióról szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról a 
Bizottság 2013. december 18-i 1407/2013/EU rendelete (általános de minimis rendelet, 1407/2013/EU 
bizottsági rendelet) 3. cikke szerinti, valamint az Európai Unió működéséről szóló 107. és 108. cikkének a 
mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról a Bizottság 2013. 
december 18-i 1408/2013/EU rendelete (mezőgazdasági de minimis rendelet, 1408/2013/EU bizottsági 
rendelet) 3. cikke szerinti csekély összegű (de minimis) támogatás esetén a következőkről tájékoztatjuk a 
kérelmezőt.  

Csekély összegű (de minimis) állami támogatásnak minősül minden olyan állami (központi költségvetési, 
elkülönített állami pénzalapok, társadalombiztosítási alapok, a helyi és kisebbségi önkormányzatok illetve 
az Európai Unió közösségi forrásai) forrásból nyújtott támogatás, amelyről a jogszabály kimondja, hogy de 
minimis támogatásnak kell tekinteni. A csekély összegű támogatás, amely egy és ugyanazon vállalkozásnak 
meghatározott időszakon belül nyújtott, egy meghatározott összeget meg nem haladó támogatás, úgy 
tekinthető, mint amely nem felel meg az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdésében meghatározott valamennyi 
feltételnek, ezért nem tartozik a bejelentési eljárás hatálya alá. 

Nem kell alkalmazni az 1407/2013/EU bizottsági rendeletben, illetve a 1408/2013/EU bizottsági rendeletben 
foglaltakat, ha a támogatást kérő költségvetési szerv, egyesület, alapítvány, közalapítvány, köztestület, 
kisebbségi önkormányzat vagy non-profit gazdasági társaság, amennyiben az általa végzett támogatott 
tevékenység nem minősül gazdasági tevékenységnek [6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 27. § (3) és (4) 
bekezdés]. 

Csekély összegű támogatások felső határa 

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a 
folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 
alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg 
a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében 
a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének 
(8) és (9) bekezdését is.  

Az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerint egy és ugyanazon vállalkozás részére a 
folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 
alapján odaítélt mezőgazdasági termelőágazatban nyújtott csekély összegű támogatások bruttó 
támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 15 000 eurónak megfelelő forintösszeget, 
figyelembe véve az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is.  

Az állami támogatásról szóló döntés napját megelőző hónap utolsó napján érvényes Magyar Nemzeti Bank 
által közzétett két tizedes pontossággal meghatározott devizaárfolyamon átszámított, 200 000 eurónak 
megfelelő forintot kell korlátként figyelembe venni (www.mnb.hu). (Kivétel a közúti szállításban működő 
vállalkozások, ahol a felső határ 100 000 eurónak megfelelő forintösszeg, valamint a mezőgazdasági termelő 



  

vállalkozások, ahol a felső határ 15 000 euro.) Az értékhatár számítása szempontjából a támogatástartalom 
az irányadó. 

 

Csekély összegű támogatások halmozása 

Csekély összegű 
támogatás fajtája 

Halmozható Nem halmozható 

a 360/2012/EU rendeletnek megfelelően, 
az általános gazdasági érdekű 
szolgáltatást nyújtó vállalkozások 
számára nyújtott csekély összegű 
támogatással e rendeletben meghatározott 
felső határig 

 

más csekély összegű támogatásokról 
szóló rendelet alapján nyújtott csekély 
összegű támogatással 200 000 euro felső 
határig 

 

 azonos támogatható költségek 
vonatkozásában vagy azonos 
kockázat-finanszírozási célú 
intézkedés vonatkozásában nyújtott 
állami támogatással, ha túllépi a 
maximális támogatási intenzitást 
vagy összeget 

1407/2013/EU rendelet 
szerint nyújtott 
csekély összegű 
támogatás 

nem konkrét támogatható költségekre 
nyújtott vagy azokhoz hozzá nem 
rendlehető csekély összegű támogatás 
halmozható valamely csoportmentességi 
rendelet vagy a Bizottság által elfogadott 
határozat alapján nyújtott egyéb állami 
támogatással 

 



  

mezőgazdasági termékek elsődleges 
termelésével foglalkozó ágazatban, 
valamint a 1407/2013/EU rendelet hatálya 
alá tartozó egy vagy több ágazatban 
egyaránt tevékenységet folytató 
vállalkozások esetén a 1407/2013/EU 
rendeletben foglalt csekély összegű 
támogatással 200 000 euro felső határig, 
feltéve, hogy az elsődleges 
mezőgazdasági termelőtevékenység nem 
részesül az 1407/2013/EU rendelet alapján 
nyújtott csekély összegű támogatásban 

 

mezőgazdasági termékek elsődleges 
termelésével foglalkozó ágazatban, 
valamint a halászati és akvakultúra 
ágazatban egyaránt tevékenységet 
folytató vállalkozások esetén a 
875/2007/EK rendeletben foglalt csekély 
összegű támogatással e rendeletben 
foglalt felső határig, feltéve, hogy az 
elsődleges mezőgazdasági 
termelőtevékenység nem részesül a 
875/2007/EK rendelet alapján nyújtott 
csekély összegű támogatásban  

 

 azonos támogatható költségek 
vonatkozásában vagy azonos 
kockázat-finanszírozási célú 
intézkedés vonatkozásában nyújtott 
állami támogatással, ha túllépi a 
maximális támogatási intenzitást 
vagy összeget 

1408/2013/EU rendelet 
szerint nyújtott 
mezőgazdasági 
csekély összegű 
támogatás 

nem konkrét támogatható költségekre 
nyújtott vagy azokhoz hozzá nem 
rendlehető csekély összegű támogatás 
halmozható valamely csoportmentességi 
rendelet vagy a Bizottság által elfogadott 
határozat alapján nyújtott egyéb állami 
támogatással 

 

 

Amennyiben egy vállalkozás közúti szállítást végez ellenszolgáltatás fejében és egyéb olyan tevékenységeket 
is folytat, amelyekre viszont a 200 000 euro összegű felső határ vonatkozik, a vállalkozásra a 200 000 euro 
összegű felső határ alkalmazandó, feltéve, hogy ha a támogatást nyújtó megfelelő eszközökkel – úgymint a 
tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén – biztosítja, hogy a közúti 



  

árufuvarozási tevékenységnek juttatott támogatás összege ne haladja meg a 100 000 eurót, és hogy csekély 
összegű támogatást ne fordítsanak teherszállító járművek vásárlására. 

 

Eljárási szabályok 

A támogatást kérőnek írásban kell nyilatkoznia a kérelem benyújtását megelőző három év alatt kapott de 
minimis támogatásokról. E célból figyelembe veendő az adott pénzügyi évben, valamint az azt megelőző 
két pénzügyi évben kapott de minimis támogatás. A kérelmezőnek a nyilatkozat megtételekor valamennyi 
olyan támogatást számba kell vennie, amelyet a vállalkozás részére de minimis támogatásként megítéltek. A 
nyilatkozatot a korábban támogatást nyújtó szervek tájékoztatása alapján kell megtenni. 

A Nemzeti Foglalkoztatási Alapból (illetve korábban a Munkaerő-piaci Alapból) 2003. január 1-jétől, egyéb 
állami forrásból 2002. január 1-jétől kezdődően nyújthatók de minimis támogatások. A támogatást nyújtók 
ettől kezdve kötelesek tájékoztatni az általuk nyújtott támogatás de minimis jellegéről és 
támogatástartalmáról. Amennyiben ez nem történt meg, a támogatást nyújtó – kérelemre – utólag köteles az 
erre vonatkozó tájékoztatást megadni. 

Az állami támogatások formája lehet vissza nem térítendő és visszatérítendő pénzeszközök nyújtása, 
kamatmentes kölcsön, kedvezményes kamatozású kölcsön, kamattámogatás, kedvezményes feltételű 
kezességvállalás, állami tőkejuttatás, adókedvezmény, adóalap-kedvezmény, ingyenesen és kedvezményes 
feltételek mellett nyújtott szolgáltatás, ingatlanjuttatás, követelésről való lemondás, tartozásátvállalás, 
kedvezményes bérlet és kedvezményes lízing is. 

 

Nem nyújtható de minimis támogatás mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó 
vállalkozásnak, (kivéve azokat, amelyekre a Bizottság 1408/2013/EU rendelete vonatkozik) a halászathoz, 
akvakultúrához (vízi élőlényekkel (növények, állatok) kapcsolatos gazdálkodás, termelés, tenyésztés) 
kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozásoknak. 

 

Nem nyújtható de minimis támogatás továbbá az exporttal kapcsolatos tevékenységek (különösen: az 
exportált mennyiségekhez közvetlenül kapcsolódó támogatás, értékesítési hálózat kialakításával, 
működtetésével vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal kapcsolatos 
támogatás) támogatásához, teherszállító járművek megvásárlására a kereskedelmi fuvarozás terén működő 
vállalkozásnak. 

 
A támogatott köteles a támogatással kapcsolatos adatokat elkülönítetten nyilvántartani, és a támogatásra 
vonatkozó dokumentumait a támogatás megítélésének időpontjától számított 10 évig megőrizni, valamint 
ezen időtartam alatt a támogatásról az állami és uniós szervek számára adatot szolgáltatni, illetve a 
támogatással kapcsolatos dokumentumokat bemutatni. 
 
Kelt:…………………………… 

   
 …………………………………… 

 járási (fővárosi kerületi) hivatal  



  

 

A tájékoztatót ……………………… napon átvettem. 

 

  …………………………….. 

  munkaadó aláírása 



  

 

Az Európai Unióról és az Európai Unió működéséről szóló szerződés I. számú mellékletében felsorolt 
termékek 

 

A brüsszeli 
nómenklatúrában szereplő 

vámtarifaszám 
A termékek leírása 

1. ÁRUCSOPORT Élő állatok 

2. ÁRUCSOPORT Hús és élelmezési célra alkalmas vágási melléktermékek 

3. ÁRUCSOPORT Halak, rákfélék és puhatestűek 

4. ÁRUCSOPORT Tejtermékek; madártojások; természetes méz  

5. ÁRUCSOPORT   

05.04 Állati belső részek, hólyag és gyomor (kivéve a halakét), egészben vagy 
darabokban 

05.15 Máshová nem sorolt vagy máshol nem említett állati termék; az 1. 
árucsoport vagy a 3. árucsoport szerinti, emberi fogyasztásra nem 
alkalmas élettelen állat 

6. ÁRUCSOPORT Élő fák és egyéb növények; gumók, gyökerek és hasonlók; vágott 
virágok és díszítő lombozat 

7. ÁRUCSOPORT Élelmezési célra alkalmas zöldségek, gyökerek és gumós gyökerek 

8. ÁRUCSOPORT Élelmezési célra alkalmas gyümölcs és dió; citrus- és dinnyefélék héja 

9. ÁRUCSOPORT Kávé, tea és fűszerek, a matétea (09.03 vtsz.) kivételével 

10. ÁRUCSOPORT Gabonafélék 

11. ÁRUCSOPORT Malomipari termékek; maláta és keményítő; sikér; inulin 

12. ÁRUCSOPORT Olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök; különféle magvak és 
gyümölcsök; ipari és gyógynövények; szalma és takarmány 

13. ÁRUCSOPORT   

ex 13.03 Pektin 

15. ÁRUCSOPORT   

15.01 Sertészsír és egyéb kiolvasztott sertészsiradék; kiolvasztott 
baromfizsiradék 

15.02 Kiolvasztatlan szarvasmarhafaggyú, juh- vagy kecskefaggyú; ezen 
zsiradékokból előállított faggyú (beleértve az első lét („premier jus”)) 

15.03 Sertészsír sztearin, oleo sztearin és faggyú sztearin; sertészsírolaj, oleo 
olaj és faggyúolaj, nem emulgeálva, keverve vagy bármilyen más 
módon elkészítve 



  

A brüsszeli 
nómenklatúrában szereplő 

vámtarifaszám 
A termékek leírása 

15.04 Halból és tengeri emlősből nyert zsír és olaj, finomítva is 

15.07 Folyékony vagy szilárd stabilizált növényi olajok, nyersen, finomítva 
vagy tisztítva 

15.12 Állati vagy növényi zsírok és olajok hidrogénezve, finomítva is, de 
tovább nem elkészítve 

15.13 Margarin, mesterséges zsiradék és más étkezési célra alkalmas 
feldolgozott zsiradék 

15.17 Zsíros anyagok, illetve állati vagy növényi viaszok feldolgozási 
maradékai 

16. ÁRUCSOPORT Húsból, halból, rákfélékből vagy puhatestűekből készült termékek 

17. ÁRUCSOPORT   

17.01 Répacukor és nádcukor szilárd állapotban 

17.02 Egyéb cukor; cukorszirup; műméz (természetes mézzel keverve is); 
karamell 

17.03 Melasz, fehérítve is 

17.05* Ízesített vagy színezett cukor, szirup és melasz, a bármilyen arányban 
hozzáadott cukrot tartalmazó gyümölcslevek kivételével 

18. ÁRUCSOPORT   

18.01 Kakaóbab egészben vagy törve, nyersen vagy pörkölve 

18.02 Kakaóhéj, - hártya, - bőr és kakaóhulladék 

20. ÁRUCSOPORT Zöldségfélékből, gyümölcsből vagy más növényrészekből előállított 
készítmények 

22. ÁRUCSOPORT   

22.04 Szőlőmust, erjedésben vagy alkohol hozzáadásától eltérő módon 
lefojtva 

22.05 Friss szőlőből készült bor; szőlőmust alkohol hozzáadásával lefojtva 

22.07 Más erjesztett italok (például almabor, körtebor és mézbor) 

ex 22.08* 

ex 22.09* 

Az e szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékekből 
nyert bármilyen erősségű etil-alkohol és szesz, denaturálva is; a 
likőrök, egyéb szeszesitalok és szeszesitalok előállítására használt 
összetett alkoholos készítmények („koncentrált kivonatok”) kivételével 

22.10* Ecet és ecetpótlók 

23. ÁRUCSOPORT Az élelmiszeripar melléktermékei; elkészített állati takarmányok 

24. ÁRUCSOPORT   



  

A brüsszeli 
nómenklatúrában szereplő 

vámtarifaszám 
A termékek leírása 

24.01 Feldolgozatlan dohány, dohányhulladék 

45. ÁRUCSOPORT   

45.01 Természetes parafa, megmunkálatlan, aprított, szemcsézett vagy őrölt 
parafa; parafahulladék 

54. ÁRUCSOPORT   

54.01 Len, nyersen vagy megmunkálva, de nem fonva; lenkóc és len hulladék 
(beleértve a foszlatott rongyhulladékot is) 

57. ÁRUCSOPORT   

57.01 Kender (Cannabis sativa), nyersen vagy megmunkálva, de nem fonva; 
kenderkóc és kenderhulladék (beleértve a foszlatott rongyhulladékot 
is) 

* Az Európai Gazdasági Közösség Tanácsa 1959. december 18-ai 7a. rendeletének (HL 7., 
1961.1.30., 71. o.) 1. cikke által beillesztett vámtarifaszám. 

 

 



  

TÁJÉKOZTATÓ 

a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható szervezetről  

 

Átlátható szervezet: (a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 3. § (1) 
bekezdés 1. pontja szerinti fogalom) 

1. a nemzetközi szervezet, 
2. az állam és a külföldi állam,  
3. külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv, 
4. a költségvetési szerv,  
5. a köztestület,  
6. az egyházi jogi személy,  
7. a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás,  
8. az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett 

nyilvánosan működő részvénytársaság, valamint  
9. a gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 

100%-os részesedéssel rendelkezik, továbbá 
10. az olyan államháztartáson kívüli jogi személy vagy az olyan jogi személyiséggel nem rendelkező 

gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek: 
a) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,  
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi 
CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint tényleges tulajdonos: 

1.  az a természetes személy (ennek hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet vezető tisztségviselője), aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezetben közvetlenül vagy – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon – közvetve a 
szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi 
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett 
társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi 
előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, 
(A Ptk. 8:2. § (4) bekezdés szerint közvetett befolyással rendelkezik a jogi személyben az, aki a 
jogi személyben szavazati joggal rendelkező más jogi személyben (köztes jogi személy) 
befolyással bír. A közvetett befolyás mértéke a köztes jogi személy befolyásának olyan hányada, 
amilyen mértékű befolyással a befolyással rendelkező a köztes jogi személyben rendelkezik. Ha 
a befolyással rendelkező a szavazatok felét meghaladó mértékű befolyással rendelkezik a köztes 
jogi személyben, akkor a köztes jogi személynek a jogi személyben fennálló befolyását teljes 
egészében a befolyással rendelkező közvetett befolyásaként kell figyelembe venni.) 

2. az a természetes személy (ennek hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet vezető tisztségviselője), aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezetben – a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott – meghatározó 
befolyással rendelkezik.  
(A Ptk. 8:2. § (2) bekezdés szerint a befolyással rendelkező akkor rendelkezik egy jogi 
személyben meghatározó befolyással, ha annak tagja, illetve részvényese és: 

− jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsága tagjai többségének 
megválasztására, illetve visszahívására, vagy 

− jogi személy más tagjai, illetve részvényesei a befolyással rendelkezővel kötött megállapodás 



  

alapján a befolyással rendelkezővel azonos tartalommal szavaznak, vagy a befolyással 
rendelkezőn keresztül gyakorolják szavazati jogukat, feltéve, hogy együtt a szavazatok több 
mint felével rendelkeznek.)  

3. az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, 
továbbá 

4. alapítványok esetében az a természetes személy: 
− aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a 

leendő kedvezményezetteket már meghatározták, 
− akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket 

még nem határozták meg, vagy 
− aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az 

alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány 
képviseletében eljár; 

b) az Európai Unió tagállamában, az EGT-megállapodásban részes államban, az OECD tagállamában, 
vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás 
elkerüléséről szóló egyezménye van, 

c) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött 
külföldi társaságnak, és 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény szerint ellenőrzött 
külföldi társaság: az a külföldi személy, illetve az üzletvezetés helye alapján külföldi illetőségű 
(a továbbiakban együtt: külföldi társaság), amelyben a külföldi társaság adóéve napjainak 
többségében a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint belföldi illetőségű tényleges 
tulajdonos (a továbbiakban: részesedéssel rendelkező) van, valamint az a külföldi társaság, 
amelynek az adóévben elért bevételei többségében magyarországi forrásból származnak, 
bármely esetben akkor, ha a külföldi társaság által az adóévre fizetett (fizetendő), 
adóvisszatérítéssel csökkentett társasági adónak megfelelő adó és az adóalap (csoportos 
adóalanyiság esetén a csoportszinten fizetett (fizetendő) adóvisszatérítéssel csökkentett adó és 
az adóalap) százalékban kifejezett hányadosa nem éri el a 10 százalékot vagy a külföldi társaság 
nulla vagy negatív adóalap miatt nem fizet társasági adónak megfelelő adót, bár eredménye 
pozitív; nem kell e rendelkezést alkalmazni, ha a külföldi társaság székhelye, illetősége az 
Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel 
Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére és amely államban 
valódi gazdasági jelenléttel bír, azzal, hogy: 

1) valódi gazdasági jelenlétnek minősül a külföldi társaság és az adott államban lévő 
kapcsolt vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott 
munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, 
valamint kereskedelmi tevékenység, ha az ebből származó bevételük eléri az összes 
bevételük legalább 50%-át, 

2) befektetői tevékenységnek minősül: a tulajdoni részesedést jelentő tartós befektetés, a 
hitelviszonyt megtestesítő értékpapír megszerzése, tartása és elidegenítése, valamint az 
adott államban az értékpapírokra, befektetési szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok 
által szabályozott, illetve a pénzügyi szolgáltatási, befektetési szolgáltatási tevékenység 
felügyeletét ellátó hatóság által felügyelt, illetve engedélyezett alap, társaság vagy egyéb 
szervezet, továbbá az adott állam illetékes hatóságának engedélyével rendelkező 
alapkezelő által kezelt, ugyanazon országban alapított vagy bejegyzett alap, társaság vagy 
egyéb szervezet befektetése, illetve tevékenysége, 

3) nulla vagy negatív eredmény és adóalap esetén a külföldi állam által jogszabályban előírt 
társasági adónak megfelelő adó mértékének (amennyiben a külföldi állam az adóalap 
összegétől függően több társasági adónak megfelelő adómértéket alkalmaz, akkor a 
legkisebb mértéknek) kell elérnie a 10%-ot, 



  

4) a külföldi társaság adóéve alatt a részesedéssel rendelkező adóévének utolsó napján vagy 
napjáig lezárult utolsó adóévet kell érteni, 

5) e rendelkezéseket önállóan alkalmazni kell a külföldi társaság székhelyétől, illetőségétől 
eltérő államban lévő telephelyére is, 

6) e rendelkezés alkalmazásában tényleges tulajdonosnak minősül az a magánszemély, aki a 
külföldi társaságban közvetlenül vagy közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad 
legalább 10%-ával vagy – a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával –
 meghatározó befolyással rendelkezik, 

7) nem minősül ellenőrzött külföldi társaságnak a külföldi társaság, amelyben az adóév első 
napján már legalább öt éve elismert tőzsdén jegyzett személy vagy kapcsolt vállalkozása 
az adóév minden napján legalább 25%-os részesedéssel rendelkezik, 

8) e rendelkezésben foglaltakat – az f) pont szerinti tényleges tulajdonosi jogállás közvetett 
fennállásának kivételével – az adózó köteles bizonyítani. 

d) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, 
szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet 
tekintetében a 10a), 10b) és 10c) pont szerinti feltételek fennállnak. 

11.  az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek: 

a)   vezető tisztségviselői megismerhetők, 

b) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem 
rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel, 

c) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban 
részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan 
államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van 

Kelt: ……………év ………….hó………nap. 

 ………………………………………….. 

 járási ( fővárosi kerületi) hivatal /kormányhivatal 

A tájékoztatót ……………………… napon átvettem:2 …………………………………… 

                                                            

2 Amennyiben a támogatást nyújtó szervezeti egység ezt szükségesnek ítéli. 



  

Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának és a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről 

I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek 

Alulírott, ………(név)……….., mint a ………………(cég)név……(adószám)……………. törvényes képviselője 
nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § 
(1) bekezdés c) pontjának megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 1. a) 
pontja szerinti szervezet, (állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi 
önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi 
önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a 
külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság) ezért átlátható 
szervezetnek minősül. 

 

II. Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó 
szervezetek 

1. Alulírott, ………(név)……….., mint a ………………(cégnév) ……(adószám)……………. törvényes 
képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 3. § (1) 1. b) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak szerint:  

a) az általam képviselt szervezet olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek: 

aa) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, amelyről a 2. 
pontban nyilatkozom, és 

ab) Magyarországon/az Európai Unió tagállamában/ az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban részes államban / a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában / 
olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről 
szóló egyezménye van [a megfelelő aláhúzandó], és ez az ország: ……………………………………….. [ország 
megnevezése], és 

ac) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött 
külföldi társaságnak, amelyről a 3. pontban nyilatkozom és 

ad) az általam képviselt  szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, 
befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó 
szervezet tekintetében az aa), ab) és ac) alpont szerinti feltételek fennállnak, amelyről a 4. pontban 
nyilatkozom. 

 

2. Nyilatkozat tényleges tulajdonosról 



  

Az általam képviselt szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja alapján a következő természetes 
személy(ek) a tényleges tulajdonosa(i)*: 

Sorsz. Tényleges tulajdonos Adószám/adóazonosító Tulajdoni hányad 

    

    

    

 

* r) tényleges tulajdonos: 4. sz, melléklet TÁJÉKOZTATÓ a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más 
szervezet esetén átlátható szervezetről 10.a pont 

 

3. Nyilatkozat a külföldi ellenőrzött társasági minősítésről: 

3.1. Amennyiben a pályázó nem magyarországi székhelyű, és üzletvezetésének helye külföldön van, és 
székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, 
amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, kérjük adja meg a 
pályázat benyújtásának évétől kezdődően az utolsó lezárt adóévig, hogy a gazdálkodó szervezet és az 
adott államban lévő kapcsolt vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban 
foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, 
valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevétele hány százaléka az összes bevételének, az 
alábbiak szerint (amennyiben több gazdálkodó szervezet van, kérjük újabb táblázat kitöltését):  

adóév Gazdálkodó szervezet neve 

Az illetőség szerinti országban 
termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, 

szolgáltató, befektetői, valamint 
kereskedelmi tevékenységéből 

származó bevételének aránya az 
összes bevételhez képest 

(pályázat/kérelem 
benyújtásának éve) 

  

   

(utolsó lezárt adóév)   

 

3.2. Amennyiben a pályázó magyarországi székhellyel rendelkezik, nem külföldi ellenőrzött társaság. 

 

4. Nyilatkozat a közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal 
bíró államháztartáson kívüli jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó 
szervezet átláthatóságáról 



  

4.1. A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bíró jogi 
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet(ek) és adóilletőségük: 

Sorsz. Gazdálkodó szervezet neve Adószám 
Részesedés 

mértéke %-ban 
Adóilletősége 

     

     

     

 

4.2. A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bíró jogi 
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tényleges tulajdonosa(i): 

Sorsz. 
Gazdálkodó 

szervezet neve 
Tényleges tulajdonos(ok) Adószám/adóazonosító 

Tulajdoni 
hányad 

     

     

     

 

 

4.3. A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bíró jogi 
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet a társasági adóról és az 
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontja szerinti ellenőrzött külföldi társasági* 
minősítése.  

Amennyiben a 4.1. pontban felsorolt gazdálkodó szervezetek székhelye, illetősége az Európai Unió 
tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos 
egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, kérjük adja meg a pályázat benyújtásának évétől 
kezdődően az utolsó lezárt adóévig, hogy a gazdálkodó szervezet és az adott államban lévő kapcsolt 
vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett 
termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből 
származó bevétele hány százaléka az összes bevételének, az alábbiak szerint (amennyiben több gazdálkodó 
szervezet van, kérjük újabb táblázat kitöltését):  

 

adóév Gazdálkodó szervezet neve 

Az illetőség szerinti országban termelő, 
feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, 

befektetői, valamint kereskedelmi 
tevékenységéből származó bevételének 

aránya az összes bevételhez képest 



  

(pályázat/kérelem 
benyújtásának éve) 

  

…   

…   

…   

(utolsó lezárt adóév)   

 

*Ellenőrzött külföldi társaság: 4. sz, melléklet TÁJÉKOZTATÓ a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
más szervezet esetén átlátható szervezetről 10.a és c pont 

 

III. Civil szervezetek, vízitársulatok 

1. Alulírott, ………(név)……….., mint a ………………(civil szervezet, vízitársulat neve) ……(adószám) 
……………. törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 1. c) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak szerint:  

 

a) Az általam képviselt szervezet vezető tisztségviselői:  

Sorsz. Vezető tisztségviselő Adószám/adóazonosító 

   

   

   

 

 

b) Az általam képviselt szervezet, valamint az a) pont szerinti vezető tisztségviselői az alábbi 
szervezet(ek)ben rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel: 

Sorsz. Vezető tisztségviselő Szervezet neve Adószám 
Részesedés 

mértéke 

     

     

     

 

 



  

c) A b) pont szerinti szervezet(ek) átlátható szervezetek, azaz 

ca) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, amelyről a 2. 
pontban nyilatkozom, 

cb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes 
államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, olyan államban rendelkezik 
adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van, amelyről 
a 3. pontban nyilatkozom, 

cc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött 
külföldi társaságnak, amelyről a 3. pontban nyilatkozom, 

cd) a szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati 
joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az ca), cb) és 
cc) alpont szerinti feltételek fennállnak, amelyről a 4. pontban nyilatkozom. 

 

2. Nyilatkozat tényleges tulajdonosról 

A b) pont szerinti szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja alapján a következő természetes 
személy(ek) a tényleges tulajdonosa(i)*: 

Sorsz. Tényleges tulajdonos Adószám/adóazonosító Tulajdoni hányad 

    

    

    

 

 

3. Nyilatkozat a b) pont szerinti szervezet átláthatóságáról 

3.1. A b) pont szerinti szervezet(ek) adóilletősége 

Sorsz. Gazdálkodó szervezet neve Adószám 
Részesedés 

mértéke %-ban 
Adóilletősége 

     

     

     

 

 

3.2. A b) szerinti szervezetek ellenőrzött külföldi társasági minősítése  



  

Amennyiben a 3.1. pontban felsorolt gazdálkodó szervezetek székhelye, illetősége az Európai Unió 
tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos 
egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, kérjük adja meg a pályázat benyújtásának évétől 
kezdődően az utolsó lezárt adóévig, hogy a gazdálkodó szervezet és az adott államban lévő kapcsolt 
vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett 
termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből 
származó bevétele hány százaléka az összes bevételének, az alábbiak szerint (amennyiben több gazdálkodó 
szervezet van, kérjük újabb táblázat kitöltését):  

 

adóév Gazdálkodó szervezet neve, adószáma 

Az illetőség szerinti országban termelő, 
feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, 

befektetői, valamint kereskedelmi 
tevékenységéből származó bevételének 

aránya az összes bevételhez képest 

(pályázat/kérelem 
benyújtásának éve) 

  

…   

…   

…   

(utolsó lezárt 
adóév) 

  

 

4. Nyilatkozat azoknak a szervezeteknek az átláthatóságáról, amelyek közvetlenül vagy közvetetten több 
mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal rendelkeznek olyan gazdálkodó 
szervezetben, amelyben a civil szervezet, vízitársulat vagy ezek vezető tisztségviselői 25%-ot meghaladó 
részesedéssel rendelkeznek 

Sorsz. 
Gazdálkodó 

szervezet neve 
Adószám 

Részesedés 
mértéke %-

ban 
Adóilletősége 

tényleges 
tulajdonos(ok) 

tényleges 
tulajdonos 
adószáma 

       

       

       

 

adóév Gazdálkodó szervezet neve, adószáma 

Az illetőség szerinti országban termelő, 
feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, 

befektetői, valamint kereskedelmi 
tevékenységéből származó bevételének 



  

aránya az összes bevételhez képest 

(pályázat/kérelem 
benyújtásának éve) 

  

…   

…   

…   

(utolsó lezárt 
adóév) 

  

 

Amennyiben a gazdálkodó szervezet magyarországi székhellyel rendelkezik, nem külföldi ellenőrzött 
társaság. 

Nyilatkozom továbbá, hogy a felsorolt követelményeknek az általam képviselt szervezet a 
……………………….. sz. projekt benyújtásának időpontjában (éééé.hh.nn) is megfelelt. 

 

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti 
nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére (és cégjegyzésére). 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

Kelt:…………………………. 

…………………………………… 

cégszerű aláírás



  

NYILATKOZAT 

Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 
48/B.. §. (1). bekezdése szerint az összeférhetetlenség fennállásáról vagy hiányáról 

– A Pályázó (kérelmező) neve:  Rétság Város Önkormányzata 

– Természetes személy esetén lakcíme:..................................................................................................... 

– Születési helye, ideje: ............................................................................................................................... 

– Gazdasági társaság esetén székhelye: .................................................................................................... 

– Cégjegyzékszáma: .................................................................................................................................... 

– Adószáma:  157354-2-12 

– Képviselőjének neve:  Hegedűs Ferenc 

– Egyéb szervezet esetén székhelye:  2651 Rétság, Rákóczi út 20. 

– Képviselőjének neve: ............................................................................................................................... 

– Nyilvántartásba vételi okirat száma: ..................................................................................................... 

– Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: ........................................................................................... 

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként/kérelmezőként megjelölt szervezettel 
szemben az Áht. 48/B.. §. (1). bekezdése alapján  

–összeférhetetlenség 
– 1. nem áll fenn,  
– 2. vagy fennáll az …..pont alapján.  

Az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény leírása:  
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
Kelt: Rétság, Rákóczi út 20. .......................................................  
 aláírás/cégszerű aláírás 
 
A pályázatról/kérelemről szóló döntésben részt vevő személyek (járási hivatal/kormányhivatal 
tölti ki): 
Döntéshozó: …………………………………………………………… 
Döntés-előkészítő: …………………………………………………… 
 

48/B. § *  (1) Nem lehet a támogatási jogviszonyban kedvezményezett 
a) az, aki a támogatási döntést meghozta vagy aki a támogatási döntés meghozatalában döntés-előkészítőként részt vett, 
b) az, aki a támogatási döntés időpontjában a Kormány tagja, államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár, 
megyei közgyűlés elnöke, főpolgármester, polgármester, regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselője, 
c) az a) és b) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozó, 
d) - a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével - az a) és b) pont szerinti személy tulajdonában álló gazdasági társaság, 
e) - az állam, a helyi önkormányzat, illetve a köztestület legalább 50%-os közvetlen vagy közvetett tulajdonában lévő gazdasági 
társaság, valamint a sportegyesület és a sportszövetség kivételével - az olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi 
jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) 
pont szerinti személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, 
az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja. 

 



 

 Kitöltés és kinyomtatás után cégszerű aláírással (lebélyegezve) küldendő be! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Következő mező: Tab   előző: ShiftTab 
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AZ ÖNKORMÁNYZATNÁL! 
 

A munkavállalás előfeltétele: 
 

• 16-25 év közötti nappali tagozatos tanulói vagy 
hallgatói jogviszony, 

• a NMKH Rétsági Járási Hivatal Foglalkoztatási 
Osztályán történő előzetes regisztráció 

 
Feladat:  közterületeken való növényzetgondozás, 
     karbantartásokban történő segédkezés stb. 
              
Munkavégzés dátuma: 2017.07.01-2017.07.31 
     2017.08.01-2017.08.31  
                  
Munkavégzés ideje: napi 6 óra 
  
Bruttó bér: 95.625 Ft/hó 
 
A szerződéskötéshez szükséges dokumentumok: 

• járási hivatal foglalkoztatási osztályán történő 
előzetes regisztráció, 

• személyi igazolvány, 
• lakcímkártya, 
• adókártya, 
• TAJ kártya, 
• bankszámlaszám, 
• érvényes diákigazolvány vagy iskolalátogatási 

igazolás, 
• legmagasabb iskolai végzettséget igazoló 

bizonyítvány 
18 év alattiak esetében a munkaszerződés megkötéséhez 
szülői megjelenés is szükséges! 


