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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 
2019. március hótól a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program keretében újabb program 
indítására kerül sort, amelyben az önkormányzat 15 fő közfoglalkoztatását vállalta 70% -os bér + 
járulék támogatás és 15 % közvetlen költség elszámolása mellett. 
 
Az ezt megelőző időszakhoz képest: 
- a támogatás 100%-ról 70%-ra csökkent a közvetlen költség elszámolása 5%-al növekedett, 
- az igényelt létszám 20 főről 15 főre csökkent. 
 
A létszám csökkentése és az új közfoglalkoztatottak felvétele miatt az előző közfoglalkoztatásból 6 
fő régi közfoglalkoztatott újra foglalkoztatására nem került sor. 
 
A kirendeltség tájékoztatása alapján Rétság esetén közvetlen költség igénylése nélkül támogatás 
kérhető az alábbi paraméterekkel: 

- 85% bér + járulék (összesen 71.583 Ft/hó/fő) 
- Foglalkoztatási időtartam: 2019.04.15-2019.08.31 

  
Polgármester úr felé több megkeresés érkezett a visszafoglalkoztatással kapcsolatban, ennek ele-
get téve készült az előterjesztés, valamint a mellékelt kérelem munkaanyag. 
 
A 6 fő többletlétszám költségvetési hatása a következő: 6 fő x 71.583 Ft = 429.498 Ft/hó + járulék 
83.752 Ft, havi költség összesen 513.250 Ft x 4,5 hó = 2.319.625 Ft kiadás és 1.963.181 Ft bevé-
tel. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, valamint a hosszabb 
időtartamú közfoglalkoztatást érintő újabb szerződés megkötését engedélyezni szíveskedjen. 
 
 
 
Rétság, 2019. március 20. 
  

Hegedűs Ferenc 
    polgármester  
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehaj-
tása  

3. Jogszabályi háttér: 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 
3/2019. (II.26.) önkormányzati rendelet 20. § (3) bekezdés i) pontja szerint: 
 
„Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi Művelődési 
Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi jóváhagyást követően lehet 
aláírni és felmondani.” 
 

4. Határozati javaslat 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2019.( III.29.) KT. HATÁROZATA 

 
„A” változat 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Közfoglalkoztatás támogatás ha-
tósági szerződés megkötésének tárgyában készült előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület támogatja, hogy a 85%- os állami támogatás mellett, 2019. 04.15-től 
2019.08.31-ig időtartamban, 6 fő közfoglalkoztatott alkalmazásra kerüljön. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Hegedűs Ferenc Polgármestert, hogy a közfoglalkoztatási ha-
tósági szerződést a fenti feltételekkel aláírja. 
 
A közfoglalkoztatás 4,5 havi költségét 2.319.625 Ft-ot, valamint 1.963.181 Ft bevételét a 2019. évi 
költségvetés soron következő módosításakor át kell vezetni. 
 
Határidő: szöveg szerint. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2019.( III.29.) KT. HATÁROZATA 

 
„B” változat 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Közfoglalkoztatás támogatás ha-
tósági szerződés megkötésének engedélyezésére készült előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület nem támogatja az újabb közfoglalkoztatási hatósági szerződés megkötését.  
 
Határidő: ---- 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
 
 

dr. Varga Tibor 
        jegyző 



KÉRELEM
 

hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására
 
 
 

Neve: Rétság Város Önkormányzata
Címe: 2651 Rétság Rákóczi út 20. 
Adószáma: 15735492-2-12
Képviseletre jogosult

neve: Hegedűs Ferenc
telefonszáma: 

Kapcsolattartó
neve: Hesz Ildikó
telefonszáma: 
elektronikus levélcíme: munkaugy@retsag.hu

Számlavezető pénzintézetének
neve: OTP BANK
címe: Rétság
számlaszáma: 11741031-15451615
 
(amennyiben az önkormányzat a közfoglalkoztató a támogatást a Kincstár folyósítja a Kedvezményezett
közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott támogatás elkülönítésére szolgáló alszámlájáról:
Önkormányzatok közfoglalkoztatási nettó támogatása: 10032000-01857025-00000024
Önkormányzatok közfoglalkoztatási támogatása (előleg, dologi): 10032000-01857025-00000017
az önkormányzat által megadott számlára.)

Egyéb számlaszámok

1.  A kérelmező adatai

Kérelem azonosító: 2019/12/1206/0047 Kérelem állapota: Kérelem munkaanyag
Nyomtatás időpontja: 2019.03.20. 10:13:09
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a)  A közfoglalkoztatás célja, szükségessége, indokoltsága:
Feladat ellátás biztosítása.  Közfoglalkoztatás elősegítése. 
 
b)  Az elvégzett munka előnyei a település, illetve a környezet számára:
Rétság köztereinek állagóvása.

 

Foglalkoztatni kívánt összes létszám: 6 fő
A program időtartama: 2019.04.15 - 2019.08.31
A program teljes költsége: 2 440,338 eFt
Saját erő összege: 366,03 eFt

 

2. A közfoglalkoztatás leírása

3. A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra vonatkozó összesített adatok. (A részletező táblákkal
összhangban kérjük kitölteni. A kitöltésnél kérjük, vegye figyelembe, hogy az igényelt előleg a 2019. évi
költségvetést terheli.)

4. Támogatásra vonatkozó adatok

So
rs

zá
m

Költségnem megnevezése
A támogatás teljes időtartamára

(Ft)

2019 2020

1. Közfoglalkoztatottak közfoglalkoztatási bére 2 223 546 0

2. Közfoglalkoztatási béreket terhelő szociális hozzájárulási adó 216 792 0

3. Bérköltség összesen (ütemezés figyelembevételével) 2 440 338 0

4. Bérköltség után igényelt támogatási összeg (ütemezés
figyelembevételével)

2 074 308 0

5. Közvetlen és anyagköltségek 0 0

6. Közvetlen költségek és anyagköltségek után igényelt
támogatás összesen (a teljes bérköltség támogatási igény max.
20%-a) (ütemezés figyelembevételével)

0 0

7. Szervezési költség 0 0

8. Szervezési költségek után igényelt támogatás (a teljes
bérköltség támogatási igény max 1,5%-a) (ütemezés
figyelembevételével)

0 0

9. Támogatási igény összesen [4+6+8] 2 074 308 0

10. Saját erő összege [[3+5+7]-9] 366 030 0
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5. Előlegre vonatkozó adatok

Költségnem Igényelt előleg összege
(Ft)

2019. évben várhatóan el
nem számolt előleg

összege
(Ft)

Bérköltség előleg (legfeljebb 2 havi bérköltség) 0 0
Közvetlen-, és anyagköltség (emennyiben van szervezési
költség) előleg (legfeljebb a költségek és kiadások 70%-a) 0 0

Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz 0 0

Munkába járással kapcsolatos utazási költség
munkaadót terhelő része 0 0

Munkásszállítás költsége 0 0

Szervezési költség 0 0

Foglalkozás-egyészségügyi vizsgálat térítési
díja 0 0

Működési célú anyagköltség 0 0

Felhalmozási célú költség 0 0

Egyéb működési célú költség 0 0

Előleg összesen: 0 0
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6. Igényelt közvetlen-, és anyagköltségek felsorolása
So

rs
zá

m

Költség megnevezése Részletes megnevezés

Men
nyi-
ségi
egys
ég

Nettó egységár
(Ft)

2019 2020

Elszámolni kívánt
mennyiség

2019 2020

Nettó költség (Ft)

2019 2020

Elszámolható ÁFA

% Ft

2019 2020 2019 2020

Összesen (Ft)

2019 2020

Mind-
összesen (Ft)

Előleggel-
érintett
cikkek

Mindösszesen 0 0 0 0 0 0 0
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* Amennyiben azonos tevékenységhez több munkakör kapcsolódik, akkor munkakörönként külön sorban kell feltüntetni.

7. Igényelt szervezési költségek felsorolása
So

rs
zá

m

Költség megnevezése Részletes megnevezés

Men
nyi-
ségi
egys
ég

Nettó egységár
(Ft)

2019 2020

Elszámolni kívánt
mennyiség

2019 2020

Nettó költség (Ft)

2019 2020

Elszámolható ÁFA

% Ft

2019 2020 2019 2020

Összesen (Ft)

2019 2020

Mind-
összesen (Ft)

Előleggel-
érintett
cikkek

Mindösszesen 0 0 0 0 0 0 0

8. Munkaterv

Ellátandó feladat megnevezése Ellátandó feladat helyszíne
(cím, hrsz, útszakasz, stb. megnevezése)

Tervezett időtartam

kezdete vége

Tervezett
létszám

(fő)

Ellátandó feladathoz szükséges
munkakör

Kérelemben rögzített feladatok elvégzése 2651 Rétság 2019.04.15 2019.08.31 6 Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű
szolgáltatási és szállítási foglalkozású
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9. A programban tervezett képzés rövid bemutatása. A képezni igényelt létszám szakmánkénti és
képzési típusonkénti bontása.
A programhoz képzés nem kapcsolódik.
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* Támogatott létszám a támogatás teljes időtartamában időszakonként.
1A támogatás alapjaként a közfoglalkoztatottnak járó bér munkaidő-arányos részevehető figyelembe.
2A támogatás keretében a szociális hozzájárulási adó számolható el. A támogatás igénylésénél figyelembe kell venni a külön jogszabályban biztosított
kedvezményt. Támogatásként a kedvezménnyel csökkentett SZHA igényelhető.

10. A tervezett képzések adatai
So

rs
zá

m

Képzés megnevezése OKJ száma
Tervezett
létszám

(fő)

Képzés időtartama
(órában)

elmélet gyakorlat

Képzés kezdete
(év, hónap, nap)

Képzés költsége
(Ft)

Ft/fő összesen

Mindösszesen: 0 0

11. Foglalkoztatásra vonatkozó adatok
Foglalkoztatásra vonatkozó adatok Igényelt támogatás

munkakör megnevezése FEOR
szakképzettség

szükséges
(igen/nem)

munkavezető
(igen/nem)

létszám*

(fő)

megváltozott
munka-

képességűek
(igen/nem)

kezdete vége
napi

munkaidő
(óra/nap)

támogatás
mértéke

(%)

bér1

(Ft)

2019 2020 Összesen

SZHA2

(Ft)

2019 2020 Összesen

bér- és SZHA összesen
(Ft)

2019 2020 Összesen

9239 00  Egyéb, máshova nem
sorolható egyszerű szolgáltatási
és szállítási foglalkozású

9239 00 nem nem 6 nem 2019.04.15 2019.08.31 8 85 1 890 024 0 1 890 024 184 284 0 184 284 2 074 308 0 2 074 308

Összesen: 6 1 890 024 0 1 890 024 184 284 0 184 284 2 074 308 0 2 074 308
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

a.

b.

c.

8.

a.

b.

c.

9.

A kérelmező nyilatkozatai
 

Kijelentem, hogy a támogatás igénybevételének feltételeit teljesítem, vagyis:

 
Nyilatkozom, hogy a foglalkoztatás során felmerülő költségek támogatáson felüli részével
rendelkezem.

 
Kijelentem, hogy a közfoglalkoztatás keretében támogatott költségre vonatkozóan más szervtől
díjazásban nem részesülök.

 
Nyilatkozom, hogy a kérelem olyan feladatok ellátására irányul, melyek ellátására törvény nem ír
elő közalkalmazotti, közszolgálati, kormányzati szolgálati vagy állami szolgálati jogviszonyt.
Nyilatkozom továbbá, hogy a támogatott költségekre vonatkozóan normatív, illetve egyéb
támogatásban illetőleg a képzés, a szociális földprogram, továbbá a megváltozott munkaképességű
személyek közfoglalkoztatása kivételével a közfoglalkoztatási jogviszony létesítéséhez más
központi költségvetési előirányzatból támogatásban – ide nem értve a közfoglalkoztató
alapfeladatainak ellátásához nyújtott támogatást – nem részesülök.

 
Nyilatkozom, hogy jelen kérelem tárgyában és benyújtásának évében támogatási igényt korábban
vagy egyidejűleg nem nyújtottam be.

 
Kijelentem, hogy ÁFA levonási joggal nem rendelkezem.

 
Kijelentem, hogy a szervezet jogerős végzéssel elrendelt felszámolás, csődeljárás, végelszámolás,
vagy egyéb – megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt nem áll. 
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a fentiekben meghatározott bármely eljárás hatálya alatt áll a
szervezet, úgy támogatásban nem részesülhetek.

 
Kijelentem, hogy az álláskereső(k) alkalmazását megelőző három hónapban a támogatással érintett
munkakörrel azonos vagy hasonló munkakörben foglalkoztatott

 
határozott idejű munkaviszonyban álló munkavállalók munkaviszonyát a munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.)  66. § (8) bekezdés a), c)
pontjában meghatározott felmondással nem szüntettem meg;
határozatlan időtartamú munkaviszonyban álló munkavállalók munkaviszonyát az Mt. 66. §
(2) bekezdése alapján működésével összefüggő okból felmondással nem szüntettem meg;
közfoglalkoztatott közfoglalkoztatási jogviszonyát az Mt. 66. § (8) bekezdése alapján,
valamint az Mt. 79. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott módon nem szüntettem meg.

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

 
határozott idejű munkaviszonyban álló munkavállalók munkaviszonyát az Mt. 66. § (8)
bekezdés a), c) pontjában meghatározott felmondással nem szüntetem meg;
határozatlan időtartamú munkaviszonyban álló munkavállalók munkaviszonyát az Mt. 66. §
(2) bekezdése alapján működésével összefüggő okból felmondással nem szüntetem meg;
közfoglalkoztatott közfoglalkoztatási jogviszonyát az Mt. 66. § (8) bekezdése alapján,
valamint az Mt. 79. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott módon nem szüntetem meg.

 
Vállalom, hogy a járási (fővárosi kerületi) hivatal közfoglalkoztatást kizáró okról, illetőleg
kizárásról szóló döntésének közlését követően a kizárással érintett közfoglalkoztatott
közfoglalkoztatási jogviszonyát a kizárásról szóló döntés kézhezvételét követő napon, az Mt. 78. §
(1) bekezdés b) pontja szerint azonnali hatállyal megszüntetem.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Vállalom, hogy a programhoz kapcsolódó képzés esetén a közfoglalkoztatott és a képző intézmény
között létrehozott felnőttképzési szerződésben meghatározott feltételek szerint biztosítom a
közfoglalkoztatottak képzésben való részvételét.

 
Vállalom, hogy a támogatási időtartam alatt nem foglalkoztatom a támogatással foglalkoztatott
álláskeresőt az Mt. 214. § (munkaerő-kölcsönzés) alapján. Tudomásul veszem, hogy az Mt. 53. §-
ában szabályozott munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás kizárólag baleset, elemi csapás, súlyos
kár, az egészséget vagy a környezetet fenyegető közvetlen és súlyos veszély megelőzése, elhárítása
érdekében alkalmazható.

 
Vállalom, hogy a támogatás elnyerése esetén a támogatott munkakörökben kizárólag a járási
(fővárosi kerületi) hivatal által kiközvetített álláskeresőt, elismerést kérőt, a kijelölt tartózkodási
helyen élő harmadik országbeli állampolgárt, illetve megváltozott munkaképességű személyek
ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban
részesülő személyt foglalkoztatom.

 
Vállalom, hogy a támogatás elnyerése esetén a folyósított támogatást elkülönített számlán
(alszámlán) kezelem. E kötelezettség nem vonatkozik a Magyar Államkincstárnál számlát vezető
Kedvezményezettekre. Vállalom továbbá, hogy a folyósított támogatást kizárólag a
közfoglalkoztatás kiadásaira használom fel.

 
Vállalom, hogy a folyósított támogatást kizárólag a közfoglalkoztatás kiadásaira használom fel.

 
Vállalom továbbá, hogy a támogatás elnyerése esetén a támogató által előírt biztosítékot legkésőbb
a hatósági szerződés aláírásakor átadom. Biztosítékként a foglalkoztató valamennyi – jogszabály
alapján beszedési megbízással terhelhető – fizetési számlájára, számlavezető pénzintézet(ek) által
záradékolt, beszedési megbízás benyújtására vonatkozó Felhatalmazó levél fogadható el.
Amennyiben önkormányzat a foglalkoztató, a közfoglalkoztatási támogatások kezelésére
elkülönített számlára (alszámlára) a számlavezető pénzintézet által záradékolt, beszedési
megbízásra vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatot nyújt be a Kincstár javára is. A támogatás addig
nem folyósítható, amíg a Kincstár a felhatalmazó levelet be nem fogadja.

 
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott
adataimhoz a támogatás utalványozója, folyósítója, az Állami Számvevőszék, a kormányzati
ellenőrzési szerv, az európai támogatásokat ellenőrző szerv, a csekély összegű támogatások
nyilvántartásában érintett szervek, valamint más jogosultak hozzáférjenek.

 
Nyilatkozom, hogy jelen kérelem benyújtásának napján esedékessé vált, meg nem fizetett
köztartozásom (adó-, vám-, illeték-, járuléktartozás) nincs. 
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a fentiekben meghatározott köztartozása áll fenn, úgy
támogatásban nem részesülhetek. (Nem vonatkozik az önkormányzatra, önkormányzati társulásra,
költségvetési szervre, közhasznú szervezetre, önkormányzati közfeladat ellátásában közreműködő
gazdasági társaságra.)

 
Tudomásul veszem, hogy a köztartozás fennállásáról és annak összegéről a Kincstár, illetve a
mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv elektronikus úton történő megkeresésére adatot
szolgáltat.

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

 
Nyilatkozom, hogy kizárólag a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010.
(XII. 31.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Korm. rendelet) foglalt jogcímeken igényeltem
támogatást.
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

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.

 
Tudomásul veszem, hogy szervezési költség kizárólag abban az esetben igényelhető, ha a
Kedvezményezett polgármesteri hivatallal nem rendelkező települési önkormányzat – ide nem
értve a közös önkormányzati hivatalt működtető város önkormányzatát.

 
Vállalom, hogy a későbbiekben bevezetésre kerülő Közfoglalkoztatási Monitoring Rendszerbe – a
rendszer bevezetését követően – az előírt adatokat a rendszerhez kiadásra kerülő felhasználói
dokumentációban meghatározott részletezettséggel és ütemezés szerint feltöltöm.

 
Kijelentem, hogy az érintett személyeket az alkalmazásukat megelőző 3 hónapban nem
foglalkoztattam semmilyen foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban – kivétel közfoglalkoztatás –,
függetlenül a jogviszony megszűnésének módjától és a munkakörtől;

 
Nyilatkozom, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény 6.§ (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség szervezetemmel szemben nem áll fenn. 
Tudomásul veszem, hogy amennyiben fenn áll, úgy támogatásban nem részesülhetek.

 
Nyilatkozom, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48/B. §-ban felsorolt,
támogatásból kizárt kedvezményezetti körbe: nem tartozom.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben e körbe beletartozom, úgy nem lehetek támogatási
jogviszonyban kedvezményezett. 
 
Államháztartáson kívüli kérelmező további nyilatkozata 

 
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
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. 

 
Kelt: 2019. március 20.

 
 

kérelmező cégszerű aláírása 
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A kérelemhez csatolni kell az alábbi dokumentumokat, nyilatkozatokat és igazolásokat
(értelemszerűen, ha a kérelmezőre vonatkozik):
 

Valamennyi közfoglalkoztató esetében:
 

munkaerőigény-bejelentő lap,
a megvalósításhoz szükséges hatósági engedélyek másolata, ha a tevékenység ezt igényli (pl.
területileg illetékes környezetvédelmi felügyelőség állásfoglalását, környezetvédelmi
hatásvizsgálathoz kötött tevékenység esetén a környezetvédelmi engedélyt kell csatolni),
a program műszaki megalapozottságát alátámasztó számítások, leírások, átnézeti és
helyszínrajzok stb. (ha a tevékenység ezt igényli).

 
Önkormányzatok, önkormányzati társulások esetén:

 
az aláírásra jogosult személy eredeti aláírás mintája, vagy banki aláírás bejelentője, vagy annak
kérelmező által „az eredetivel mindenben megegyező” felirattal és az aláírás mintájának/banki
aláírás bejelentőjének megfelelő aláírással és annak léte esetén bélyegzővel ellátott másolata.
Amennyiben a korábban beadott alapító okirathoz képest változás nem történt, ismételten nem
szükséges becsatolni. Ebben az esetben elegendő a közfoglalkoztató nyilatkozata is.

 
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, ismételten nem
szükséges becsatolni. Ebben az esetben elegendő a közfoglalkoztató nyilatkozata is.
Cégjegyzésre/aláírásra jogosult személy eredeti aláírási címpéldánya, vagy annak kérelmező által
„az eredetivel mindenben megegyező” felirattal és az aláírási címpéldánynak/aláírás
mintájának/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 kívüli kérelmező esetén
kell benyújtani.
a közfeladat ellátásáról szóló, az önkormányzattal kötött megállapodásnak a 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).
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) által kiadott, a köztartozás-mentességet
igazoló 30 napnál nem régebbi közokirat, vagy a kérelmező által benyújtott, cégszerű aláírással
ellátott adófolyószámla-kivonat (amennyiben a kérelmező a köztartozásmentes adatbázisban nem
szerepel)1.                                    
 

1 Nem vonatkozik az önkormányzatra, önkormányzati társulásra, költségvetési szervre, közhasznú szervezetre, önkormányzati

közfeladat ellátásában közreműködő gazdasági társaságra.

 
Magán erdőgazdálkodó közfoglalkoztató esetén:

 
a gazdálkodási formára jellemző okirat (vállalkozói igazolvány, illetve a vállalkozó tevékenység
bejelentéséről szóló dokumentum, őstermelői igazolvány, alapító okirat, stb.) fentieknek
megfelelő másolata.
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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 adatbázisban)2,                                    
a Knyt. alapján előírt nyilatkozat, valamint érintettség fennállása esetén a közzétételi kérelem
(letölthető a www.kozpenzpalyazat.gov.hu oldalról, államháztartáson kívüli kérelmező esetén kell
benyújtani).
 

2 Nem vonatkozik az önkormányzatra, önkormányzati társulásra, költségvetési szervre, közhasznú szervezetre, önkormányzati

közfeladat ellátásában közreműködő gazdasági társaságra.

 
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 vagy
aláírásmintának megfelelően aláírással és annak léte esetén bélyegzővel lát el.
Amennyiben a korábban beadott alapító okirathoz képest változás nem történt, ismételten nem
szükséges becsatolni. Ebben az esetben elegendő a közfoglalkoztató nyilatkozata is.
a közfoglalkoztató székhelye szerinti törvényszék által kiállított, 30 napnál nem régebbi, a
nyilvántartásba vételről szóló igazolás.
a cégjegyzésre/aláírásra jogosult személy eredeti aláírási címpéldánya, vagy annak a kérelmező
által „az eredetivel mindenben megegyező” felirattal és az aláírási címpéldánynak
aláírásmintájának banki aláírásbejelentőjének 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 kívüli kérelmező esetén
kell benyújtani.
a közfeladat ellátásáról szóló, az önkormányzattal kötött megállapodásnak a 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)3.                                    
 

3 Nem vonatkozik az önkormányzatra, önkormányzati társulásra, költségvetési szervre, közhasznú szervezetre, önkormányzati

közfeladat ellátásában közreműködő gazdasági társaságra.
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