
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

(;A A · . szám ú előterjesztés 

a Baptista Szeretetszolgálat támogatásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy (székhelye: 1111 Budapest, Budafoki út 34/b, 
adószáma: 18264825-1-43, nyilvántartási száma: 00013/2012-001, a továbbiakban: 
Szeretetszolgálat) részt kíván venni a Belügyminisztérium által közfoglalkoztatotti 
mintaprogramok támogatására kiírt pályázaton, amelynek keretében családok átmeneti otthona 
szociális szolgáltató intézményt szeretnének kialakítani és működtetni a kerületben. 

A Szeretetszolgálat a pályázatában foglalt célok megvalósításához 2016 novemberében kérte a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 
támogatását. A Baptista Szeretetszolgálat támogatásáról szóló 360/2016. (XI. 17.) KÖKT 
határozat alapján az Önkormányzat kifejezte azon szándékát, hogy a Belügyminisztérium által a 
közfoglalkoztatotti mintaprogramok támogatására kiírt pályázaton való sikeres részvétel esetén, a 
pályázati támogatási szerződés megkötését követően a Szeretetszolgálat részére a 41786 helyrajzi 
számon nyilvántartott, természetben a Budapest X. kerület, Román utca 6. szám alatti ingatlant 20 
évre térítésmentesen használatba adja családok átmeneti otthona megvalósítása céljából. 
A Képviselő-testület vállalta, hogy a megvalósítás I. ütemében az építészeti, engedélyezési és 
kiviteli tervek elkészítéséhez, valamint a közfoglalkoztatotti mintaprogramban a Szeretetszolgálat 
számára az önerő biztosításához 38 millió Ft, a megvalósítás II. üteméhez további 20 millió Ft 
egyösszegű támogatást biztosít. 

A területen a meglévő épületek bontását követően két ütemben 40+40 fós családok átmeneti 
otthona felépítését tervezi a Szeretetszolgálat belügyminisztériumi pályázati forrás bevonásával 
és önkormányzati támogatásbóL 

A Szeretetszolgálat pályázatát a Belügyminisztérium befogadta, a hatósági szerződés megkötésre 
került a felek között 2017. november 30-án, így a projekt I. üteme megkezdődött. 

A Szeretetszolgálat 2017. december 6-án újabb kérelmet nyújtott be Önkormányzatunk felé, 
melyben kérte, hogy a Képviselő-testület a korábban tett nyilatkozatát ismételje meg oly módon, 
hogy az 58 millió Ft-ot önerőként használhassák fel a Belügyminisztérium felé benyújtandó Il. 
ütemre vonatkozó pályázatukhoz. A projekt II. üteme várhatóan 2018. március és 2019. március 
között valósul meg. Kérelmüket szóban kiegészítve jelezték, hogy legalább 25 évre szeretnék az 
ingatlant használatba venni. 



II. Hatásvizsgálat 

A Szeretetszolgálat 2013. óta valósít meg közfoglalkoztatási programokat kerületünkben az itt 
élő hajléktalan emberek foglalkoztatása céljából. A közfoglalkoztatási program keretében a 
Budapest X. kerület, Maglódi út 143. szám alatti ingatlanon Szociális Szolgáltató Központot 
valósítottak meg, ahol jelenleg - egyebek mellett - szociális mosoda és népfürdő üzemel. 

A Szeretetszolgálat a Belügyminisztériumtól 18 007 690 Ft vissza nem térítendő támogatásban 
részesül az országos közfoglalkoztatási mintaprogram keretében. A közfoglalkoztatási program 
egyrészt munkát és ezáltal megélhetést biztosít sok rászoruló ember számára, másrészt jelentős 
szerepet játszik a kerület szépítésében, fejlődésében. A közfoglalkoztatási program résztvevői a 
program során munkatapasztalatot, képzést és szükség esetén egyéb szociális támogatást 
kaphatnak, így segítve őket a társadalmi reintegrációs folyamatban. 

A program résztvevőit a Budapest Főváros Kormányhivatala XVI. Kerületi Hivatala 
Foglalkoztatási Osztály (korábban: Munkaügyi Kirendeltség) közvetíti, ezáltal elsősorban a X. 
kerületi rászorulókat célozza a program. 

A családok átmeneti otthona kialakítása és működtetése a közfoglalkoztatotti mintaprogram 
része. 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (3) 
bekezdés c) pontja alapján az a települési önkormányzat, fóvárosban a kerületi önkormányzat, 
amelynek területén harmincezernél több állandó lakos él, családok átmeneti otthonát köteles 
működtetni. 

Az Önkormányzat ezt a szolgáltatást ellátási szerződés útján biztosítja. A "RÉS" Szociális és 
Kulturális Alapítvány (1173 Budapest, Összekötő u. 3.) nyolc, az Anyaoltalmazó Alapítvány 
(1201 Budapest, Török Flóris u. 228.) két lakhatási krízishelyzetbe került kőbányai család 
ellátását biztosítja. 

A Budapest X. kerület, Román utca 6. szám alatti ingatlan térítésmentes használatba adásának és 
a támogatási összeg biztosításának az ellentételezéseként az Önkormányzat a beruházást 
követően ellátási szerződést köt a családok átmeneti otthona szolgáltatásra, amely kiválthatja 
vagy kiegészítheti a meglévő feladatellátást Az ellátási szerződés megkötésével a 
Szeretetszolgálat befogadást nyer az állami finanszírozási rendszerbe, ezáltal jogosulttá válik az 
állami normatíva központi költségvetésből történő igénylésére. 

Az Önkormányzatnak gazdaságosabb a szolgáltatást ellátási szerződés útján biztosítani, mint 
saját intézményt fenntartani és működtetni. 

III. A végrebajtás feltételei 

A projekt megvalósítója és a leendő családok átmeneti otthona intézmény működtetője a 
Szeretetszolgálat, az Önkormányzat támogatásnyújtásátvállalja a projekt kapcsán. 
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Az 58 millió Ft önkormányzati támogatás fedezetét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben szükséges 
megtervezni. A támogatás folyósításának a feltétele a projekt finanszírozását biztosító pályázatra 
vonatkozó támogatói szerződés becsatolása. 

A beruházás megvalósítása esetén az Önkormányzat ellátási szerződést köt családok átmeneti 
otthona szaigá itatás biztosítására a támogatási összegnek megfelelően . 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Fővá ros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselö-testü lete meghozza az 
e l őterjesztés l . mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 20 17. december 7. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

Jegyzó 
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J. me/lék/et az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testü letének 

.... /2017. (XII. 14.) határozata 
a Baptista Szeretetszolgálat támogatásáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Baptista 
Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy (székhelye: 1111 Budapest, Budafoki út 34/B, a 
továbbiakban: Szeretetszolgálat) részére a 41786 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 
Budapest X. kerület, Román utca 6. szám alatti ingatlant 25 évre térítésmentesen használatba adja 
családok átmeneti otthona megvalósítása céljából. 

2. A Képviselő-testület vállalja, hogy a Szeretetszolgálat számára a Belügyminisztérium által kiírt 
pályázaton való sikeres részvétel esetén az önerö biztosításához 58 millió Ft egyösszegű 

támogatást biztosít. A támogatás folyósításának feltétele a pályázati támogatási szerzödés 
bemutatása. 

3. A Képviselő-testület a 2. pontban meghatározott feltételek megvalósulása esetén a 
Szeretetszolgálattal ellátási szerzödést köt, amely alapján a Szeretetszolgálat családok átmeneti 
otthona szolgáltatást biztosít az Önkormányzat részére a 2. pont szerinti támogatási összegének 
megfelelő mértékben. 

4. A Képviselö-testület felkéri a polgármestert, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben 58 millió Ft 
tervezéséről gondoskodjék a 2. pontban meghatározott célra. 

Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
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W ee ber Tibor Alpolgármester 
Budapest Kőbányai Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
1102. Budapest, Sze nt László tér 1. 

Tisztelt Weeber Tibor Alpolgármester Úri 

~ 
utcafront 

lkt. sz.: 1405/2017/12 
Tárgy: X. Román utca 6. 

Melléklet: 2 db 

Levelünkben szeretnénk egyrészt tájékoztatást adni a Budapest Főváros Kőbányai 

Önkormányzat (továbbiakban Önkormányzat) és a Baptista Szeretetszolgálat E.J.SZ. (1111 
Budapest, Budatoki út 3418., asz.: 18264825-1-43) (továbbiakban Szeretetszolgálat) között 

létrejövő együttműködés alapján elinduló Román utcai projektről, amelynek első szakasza {1. ütem) 

a Belügyminisztérium támogatásával elindult, és amelynek célja egy Családok Átmeneti Otthona 
létrehozása a Román utca 6. szám alatt, másrészt szeretnénk kérni további ügyiratokat (használati 
szerződés, nyilatkozat) az Önkormányzattól a szóban forgó projekt aktuális helyzetének 

megfelelően, előkészitve a tervezett folytatást (2. ütem). 

1 . Előzmények 

1.1. 2016. december 6-án Budapest Főváros Kőbányai Önkormányzat Képviselő-

testülete a 360/2016. (IX. 17) KÖKT határozat alapján nyilatkozatot adott ki ( 1. mellékleQ, 

amelyben kifejezi azon szándékát, hogy a Szeretetszolgálat részére térítésmentesen 
használatba adja a 41 786 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest X. 
kerület, Román utca 6. szám alatti ingatlant Családok Átmeneti Otthona megvalósítása 
céljából, amennyiben Szeretetszolgálat sikeres részvétellel pályázik a 

Belügyminisztérium közfoglalkoztatási mintaprogramok támogatására kiirt pályázaton. 

1.2. Önkormányzat ugyanezen (1. pontban leirt) nyilatkozatában vállalja, hogy a 
megvalósítás során 58 millió Forintot biztosít az épltészeti és kivitelezési tervek 

elkészítéséhez, amelyet Szeretetszolgálat önerőként bevonhat a tervezett projektbe. Az 
Igy biztosítandó támogatás folyósitásának feltételeként az Önkormányzat és 

Szeretetszolgálat között létrejövő - Családok Átmeneti Otthona szolgáltatásról szóló -

ellátási szerződést jelöli meg. 

1.3. Szeretetszolgálat a Családok Átmeneti Otthonának létrehozását célul kitűzö hosszú 

távú projekt 1. részeként pályázatot adott be a Belügyminisztérium részére a következő 

tartalommal: 15 fő közfoglalkoztatott bevonásával előkésziti az épületet egy következő, 
a 2. ütemben megvalósitandó beruházásra, amelynek célja egy 40 fő befogadására 
alkalmas családok átmeneti otthona intézmény létrehozása, továbbá elkészítteli a 

kivitelei terveket. A pályázatot a Belügyminisztérium befogadta, a hatósági szerzödés 

létrejött a felek között 2017. november 30-án (2. me/lék/ef) , Igy a projekt 1. üteme 
megkezdődött, ennek programidőszaka: 2017. 12. 01 -2018. 02. 28. 



baptista 
~~~re t tiS/ülg J I Jt 

~ 
utca fron t 

2. Kérelem 

Az előzményekben lelrtak alapján a következőket szeretnénk kérni: 

2.1. A korábban kiadott Nyilatkozat (iktatószám: K/39382/1/2016/IV) 1. pontjában 

szereplő kritériumoknak a Belügyminisztériummal megkötött (iktatószám: 

BP/0701/17188-6/2017) Hatósági Szerzödés létrejöttével eleget tettünk, igy szerelnénk ., 
kérni a Nyilatkozat 1. pontja szarinti használati szerzödés megkötését. 

2.2. A program ll. üteme várhatóan 2018 március és 2019 március között valósul majd 

meg, amely tekintetében szerelnénk kérni , hogy az Önkormányzat az általa korábban 

már felajánlott 58 millió Forint biztosításáról nyilatkezzon Ismét a megváltozott 

körűlmények szerint: Az 58 millió Forintot a Belügyminisztérium felé benyújtandó 

következő pályázatunkban (2. ütem) használnánk fel önerőként. 

2.3. Kérjük továbbá, hogy a kért nyilatkozatban oly módon rögzitsék az Önkormányz~t 

és Szeretetszolgálat között tervezett ellátási szerzödés megkötését a projekt céljaként 

megjelölt családok átmeneti otthona szeigáitatás biztosltásáról, hogy az az 

Önkormányzat által felajánlott 58 millló Forint felhasználását a kellő időben (2018 

márciustól - 2. ütem, beruházási szakasz) lehetövé tegye, ugyanis a korábbi 

nyilatkozatban ez a folyós i tás egyik feltételeként lett megjelölve, azonban ez csak a teljes 

beruházási projekt lebonyolítása, illetve a sikeres müködési engedélyeztetés és a 

szeigáitatás a finanszlrozó részéről történő befogadása eselén lesz lehetséges. 

2.4. Kérjük, hogy biztosltsák számunkra a lehetőséget, hogy a létrejött nyilatkozat szarinti 

Önkormányzati támogatás felhasználásának és elszámolásának rendjére, illetve az 

ingatlan használati szerzödés részleteire javaslatot tegyünk, hogy az biztosalJ 

összhangban legyen a ll. ütemre tervezetten megkötendő támogatási szerzödés 

ParamétereiveL .. 
'} 

Végezetül szerelnénk köszönetünket kifejezni a projektben való támogató, konstruktiv 

együttmüködésért, amely megvalósulásával jelentösen hozzá tudunk majd járulni a rászoruló 

családok életkörülményeinek ja vitásához itt a kerületben. 

Budapest, 2017. 12. 06. 



i-1u:~1ánszolgáltatási Fóos1tály Szoriális és r:gészségugyi Osztá'y 

Miletics Marcell 
Intézményvezető Úr részére 

Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy 

Budapest 
Budafoki út 34/B 

1111 

Nyilatkozat 

Tárgy: szandéknyilatkozat 

lktatószám: K/39382/1/2016/IV 
Ügyintéző: Kárpáti Beatrix 

Telefon: 06 l 4338 345 

E-mail: KarpatiBeatrix@kobanva .nu 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 360/2016. 
(XI. 17.) KÖKT határozat alapján kifejezi azon szándékát, hogy a Belügyminisztérium által 
a közfoglalkoztatotti mintaprogramok támogatására kiírt pályázaton való sikeres 
részvétel esetén, a pályáz9-ti támogatási szerződés megkötését követően a BagtistL. 
Eeretetszolgálat Egyházi logi Személy (g_é~helye: 1111 Bu.dapest, Budafoki út 34/B, a 
továbbiakban Szeretetszolgálat) részére a 41786 helyrajzi számon nyilvántartott, 
természetben a Budapest X. kerület, Román utca 6. szám alatti ingatlant 20 évre 
térítésmentesen használatba adja családok átmeneti otthona megvalósítása céljából. 

2. A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott feltétellel vállalja, hogy a 
megvalósítás J. ütemében az építészeti, engedélyezési és kiviteli tervek elkészítéséhez, 
valamint a közfoglalkoztatotti mintaprograrnban a Szeretetszolgálat számára az önerő 
biztosításához 38 millió Ft, a megvalósítás Il. üteméhez további 20 millió Ft egyösszegű 
támogatást biztosít. 

A támogatás folyósításának feltétele a pályázati támogatási szerződések bemutatása, 
valamint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Szcretetszolgálat 
között olyan ellátási szerződés megkötése, amely alapján a Szeretetszolgálat családok 
átmeneti otthona szolgáltatást biztosít az Önkormányzat részére a támogatási összegnek 
megfelelő mértékben. 

Budapest. 2016. december 6. 
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lkfatószárriáPÍb7o'1Jfr\ 88-61201 t 
Hat6sági szérzö.dés Ogyszáma 
(]gyínt~Ö! Tti~k l.stv~q 

1 T'elefon:: 06 fU 477-5853 

BUDAPEST FŐVÁROS 
KORMÁNYHIVATALA 

Tárgy; B~ptlsta' Ste/etetstölgáfat E9,Y.há'ai Jogi 
Szémély. hajiékfatan mintaprogram 1 

támogatás. hatósági szerződése- l 

HATÓ'$ÁGfSZERZÓOÉS 

amely létrejött egyrészr61 Budap~st Főváros kormányhivatala {székhely: 1056 Budapest. Váci u. 62-
64., képviseli: dr. Gyf)rgy István l<ormanymegblzott) a továbbíakbqn: BFKH, 

mésrészr:öl a Baptista ~eretet.stófgálat Egyházi Jogi Személy· 
sz$khely: 1111 But;ta~$t, 6ur;lafQkt út 34tb 
aduszáfna! 18264825·1~3 
számlavezető pénzintézet UniCredít Bank Hungary Z rt 
számla sz~ma: 10918001-00000074-10810245 
képviseli: Or. Miletlcs Marcell 
a továbbiakban: Kedvezményezett 

mtnt szer:zMö F~lek közott á közfog!alkottatásho-4 ny(ljtható- ~mogatá~okról ~61ó 375/.2010. (Xtt. 31.) 
Kom'l. rendetet ~lapján a Kedvezmé·nye.z:ett a1tal meg'iafóSftandó o.tszágos kötfög!alkol;t,ál<\$i 
miofaptogram Céljáb6f a BeiOgymlnistté'rium (továbbiakbátt t~ogat6} BM/45303~12Íi.017 számú 
döntéséne.k megfefelöen, a kére.lemben rnegfogalmamtt céló.k és feJadatok meg.válósftása érdekében, 
az alullrott napon és helyen az· alább l feltételek mellett. 

l. Támogatás formája, mértéke, a. támoga~ fotypqit~sá'nak Időtartamaj támouatás~nak· 
nyújtásának, folyósitásának egyéb feltétefeb 

1. Kedvezményezett 15 fő regisztrált áfláskeresö, továbbá. olyan álláskeresö. akm~k I~S~d$bt> 
negyven százalé·kos mértél<G egészségkárosodását a rehabilltácfós sza:kértöi szerv 
megáJiapltotta, vagy a.kí vaKok személy! járadékában része.sQI, v;;~gy ak1 f~~tékos.sági 
iamc;>g:e.tás!:>ah r(!I$.ZsO.I, ~1f.~nwré!?l kérö, a kl)elölt tartóz.kodási hefyen élQ ha011ad.ik arszagbeli 
állampolgát vafah\.fnt f~alkoztatást hetyettesftö tá.ni'9ga,tásra ]o9osulf, Hletv.e a mégVáltozott · 
mun~aKépességíi személyek eH~tása.iról szótó törvény sz~rinti reha~iti~cj6s ellátásban 
részes,Oiö személy (a továbbiakban: allá~keresö) közfoSial.kozta~Si jqgviszl:iny ke(etében tÖrténő 
fdgfalköztaiésáhot 2.(}.11., 1:2. 01· Jl'aptól 2018. oz .. 2:8. napig l ~gfel}ebb tnindöss:Z.esen 18 007 
690,- Ft, azaz tiZennyolcmUil6·hé,t~zer·flá.tszázkilencven farint Osszeg·o vissza nem térftendö 
céltám:ogatásQ.an részeso.i az alabbtak szeri.nt 

a. Országos mintaprogtam ~etetében 15 f6 áUAsKer~i;l k~tfqgla:lkoztatásaból ére.dö 
kö4f0glafkoztatási pé~hez ~az azt terhelO szacialis hozzájáJ'llfásj · adóhoz 406& 868,- Ft 
tamog~tást nyújt. 

. Foglalkozlatási Főosztály 
1082 Budapest, Kisfaludy u. 11.- 1364 Bp. ?f. 244.- Telefon: +35 (1.) A7'7·S700. Fax.: +36 ('l) 47M58!)0 

E-mail: fovaroskh·mk@lab.hu ·Honlap: htlo:l/fovaros.mun!sa.hu; h!tD·/fwww.kocmanvhiyataf hit 
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b. Az a. pontban megjelölt közfoglalkoztatási bér és at azt terhelő szaeiéfis hozzájárulási 
adóhoz me~f.télt támogatáson felOl az Qrszágos mintaprdgram tároogC~tá.sa iránt benyujto.tt 
kéreletnben· rrt~ghatáró~ott bé'nJházásl és' dótogi köitségeihez és k·iadásaihoz, valatní'nt 
egyéb költséghez 13 938 822,- Ft támogatást nYújt. 

Az a-b). pontokba(l részletezett támogatások figyelémbe vétélével az országos mintaprog:ram 
keretébert a támogatás teljes id6tartamára kifizet!l'ető támogatási9-sszeg l~gfélfebb 18 OQ769o,
Ft; a?Qz tiZennyol<:miliió-hétezer-hatszázki.lencven forint 

c. Felajánlott saját forrás O,~ Ft1 

A Keqvezmériyeze-tt tudomásul veszi, ha a közf'oglalkoztatás. kap-csán felmerQ.It ~i;>ltségek. alapján 
nyújtandó támogatás ~ ten,tf összegeket meghaladja, úgy annak Os5ZeQéV'el a saját hozzájárulásánaK 
mértéke n"őveksztk. 

. 2. A tám~-g,afás fórrá~ 4 Neroz~ti. fo~lafl<oztatási Al~f.i .,KQ.~ogJalk.o.á'atás kiadásar előirá:nyzáfa A 
lámosatils folyósitasa utólagos finan·szlrozás fonnálállan tö·rténl~:. 

3. A Felek megállapodnak al:>ban, hogy 
a) Si támogafás alapját képező.· munkabéren a közfoglalkoztatási lo~Vi$Zonyban foglalko4tatotta!< 

részére. a közfogt~lközta.tási bér és, ~ kö-z:föglall(éztatásl gara,otá'lt bér meg.állapftásár.ól szól0 
170/20,1. (VIli. 24.} Korm. rendelet (a továbbiakban 170/2011. {VII(. 24.] l<orrtí. rendelet) alapján 
járó béreket kell érteni (a továbbiakban együttesen~ közfoglalkoztatási bér). Á közfoglalkoztatási 
bértterh.elö adón a szoclális hozzáj~lásiadót l<ell érteni, melylief< mértéké,2017. december 31 . 
napj~ig 11 %; 2018. január 01. naPJától 9:,75%. 

b.) a támogalés alapj~( képező kózroglaJ~oztatási. bémél nam Ve.h-etö t:Tgy.elémbe a prémium, a 
jutalom, 13. és tová~bi havi tl(etmény, á helyettesitési d lj va1ami!'lt ~ ~apadságmegváftás. A fenti 
kifizetésekre, vatamint táppénz il;t&tartamáta támogatás nem ígenyelhetá; 

c) ha jelen hatósá9i $Zer'ZöctéS' v~lamely rendelkezé~ nem érW kifeje~etten <;J végrehaJtás s~o 
felmerülő kérdest, ann;a~ re,-n.d~é'~ére a ,közfeg·lalkpztatá~~J. é~ a l<ózfogJalkoztafáshoz 
ka·pcsolód6, varati,int egyéb föwények mMosltásáró! s:zói6 2011, évi ÓVJ. törvefiY· 
(továbbiakban: Kftv.}. a I<O~fogJafkQ$ta$hot nyújtható támogatásokrőf sz616 a75/~W10 . (XIL ?1.) 
Korm. rendele~ illelVe a Kedvezményezett által benyújtott l<;érotem tartalma ~ [ráhyadó, 

4. A rn~gvaiJ5s'l(áni kí·v~nt prtsgram 5lakma.i tartalma (a pr.qgrqm wrán eivég;zeoq~ f~la.Patok 
számbavetere és. réstietes ~aktnal Tndoklásci, a tev.ékél'Wség bemut:ltása a fogiatkozfatás h'eiye 
si:erint és. ~ projekt ~észére összesftve); a program Kölfségvetesének részle~~s sz~f(l~~éJJ~1 és 
szal<rnpr indokjása a ~ érelemben foglaltak szerihl 

ll. A Kedvezményezett kötet.ezettségei 

1. A Kedvezményezett kötelezettséget váll.al atra, hogy 
a). járási (f(5városl ket"Qieti) h·iv~fal; ált~l közvetrtt=lt, a munkakör bét61tésére alkalm<)s álláskeré.sŐ, 

szem.éJyeket alkalmazza, 
b) az efözó bekezdésben meghatározott szeméfyekkel határoz-ott idejO, legalál:>.b napi 6 órás 

(rehabilítációs elf;fltottak esetéb~ legalábl:> napi 4 órás) köifög[alt<oztatásf jogviszonyt létesít 

.. 
1 
Csak abban az eseiben kell me&jeleníteni, ha. a Kcdvczmtp.yezeu aj~lon· fel sajat forr~ t Nel)l l íl\i%<>s· t4mogafás, esetén kOlelező felajánlani. 
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legfeijebb 12 hónap idötartamra. Az elismerést kérők esetében a határozott idejO jogviszony 
legf$11jebb a kéreitnak elbirálásáig. tarthat, a kijel~lt tartózkodási helyen éJő harmadik országbeti 
áilatnpö.lgámk es$té.b..t:i.h. pedig· at éngedély lej~rtálg; 

c) a köcV~tftő Iapoli ígazoiJá a köZV.etftés ered.ményet, és a közvetltö lapot az azt kiálll(ó járás! 
tiiva.talba vissza-juttalja; 

d} a kormányhivatal ;3fic:d támogatott képzésekert a k-őzfoglalkoztatotta'k részvételét elösegltí; 
e} amennyiben a köz;fqglalkoztatásMz- képzés is tár:stJ.I, az ?~hez ~Qkségés ny11G~tRozatókat 

megteszi, valatn.i'nf. a kUfön szerzö~é.s.be-n m:~.h:atároz<;>tt~k sz.~dht blztosrlja a 
közfogral kortatottak képzésb'er'l v·afó. résiVéfélét;· 

f} a közfoglalkoztatásra irányuió sze(Ződések adatait ta~maz:ó adáttáblát a naJósági szerzódés 
megkötését követően 1 O napon beiOI a konnányhivatatnal< megküldi~ 

g) a közfoglalkoztatással kapcsolatos köftségeket e!kOitDnftetten ny.iNántartja. 
h) a fefv:ett kö~fogíalk_ozt:afattakat a ~mogaM$ idöfartama alatt fog l~!koztátja. 

2- A Kedvezményezett vállalja, hogy a járási hivatal által kózvetltett, jelen szerzódés l. 1. pontjAban 
me,ghatározaft 15 f6 ~iláskeresöt, elismerést kéró, a kijelölt tartózkodási helyen" élő liarmadik 
orszásb~li állarnpolgárt.,.a tám~atás fD1y6sftásának időtartama alatt közfoglalkoztatasi jogvistony 
kereté.be.n foglalköztatja {föglalkQ~tásí köteletettség) 

3. A Kedvezményetett az engedélyezett létszámkeretet a jele-n szerzödés 1.1 ponqa) szelinti feltölti, és 
a közvetitett álláskeresővel (álláskeresökl<en határo~tt idejO, közfoglalkoztatási Jogviszonyra 
irányuló szerzödést köt. 

4. A Kedvezményezett vállalja, hogy a támogatás föLSJósftáSának idő.tattama alatt kGZfQ91alkoztatási 
jogviszony keretében foglalkoztatjá (foglaiRozt~sf kOtelete.tf$~). és é2;8'fl fAötartam slalt a 
közfoglalkoztatotta l azon.Qs vagy hason1ó monkakőrbei1 fogJafi<02tatGtt 

a. határo~ott id.~O rntJiík~Viszonyb;:m ál!ó. mufl~.Vál~tot muttk'aviszonyát a tol.mk~ 
törvénykö:nyv~J'&t szöJ6 2012. év~ J, törvény {a t;Qv~bbf~kbár.i: Mt) 6$, a(~) &.sk~Zd~s a),. 
c) pontjában meghatározott felmondással nem sznnteti mea; 

b. határozattan időtartamú munkaviszonyban álló munKaválla1ók Gl~nRaviszonyat az Mt 
66. § (2) al'apján müködéséve1 összetaggó okból felrnondt~ssal nem szfJn~ti meg. 

5. A Kedvezményezett vállatja továbbá, hog~ a t,árru:sgatássai értritett Kl>'Zfogtalkoztatot.t 
közfogtalköztatásl jogvisz.onyát az Mt. 66. § (8} bekezdése alapján, valamint az ~ 79: § (1} 
bekezdés b) ponljában meghalárazott módon nem sz11nleti meg. 

ö. E~el ég,yittelOie.g k:l!elé!'IÜ, hogy ~t áll~p,ker~ső(k) alkalmazását mege.lőzö l'lától'h Hónap.ba11 a 
támogatással érintett munkai<~rrel azoflQ'S: vagy hasonló mlinkaköröerr foglalkoztatett 

a} haJározon idefQ rflunkaviszooyban álló munkavállalók munkaviszonyat az Mt. 66. § {8) 
bekezdés a), o) pol')tjában me;ghatározott felmondással nem szOntette meg~ 

b') határozatfan Időtartamú mOltkaviszonyban álló munkaváll.alók munk~yiszonyét az Mt. 
66. § (2) ~lapján rnüMó.ésé\l'l;lf. öS:S2!~(Q~~ö ol<J;iól felmön~.ásséd n Elm szantette meg; 

c} közfoglalkozt.atott. közfogl;alkoifatás'l jogviszonyát az. M~ .. 56. § (8)' bekez.dése aiapján, 
vatamint az Mt 79. § (1) bek~dés' b} pontjában meghatározott módon nem szantette 
meg. 

7. A foglalkoztatott személyek közfoglalJ<oztatásl Jogviszonyának egyéb okból történő megszűriése 
esetén Kedvezményezett azonnal felveszi a kapcsoratot a járási hivatallal és munkaeröigényt nyújt 
be a szerzödésben foglalt foglalkoztatási kötelezettség körébén meghatározott létszámu 
közfoglalkoztatott alkalmazása érdekében, 
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a:. A közfög!alkozta.tottak kilépésével kapcsolatos lnformáclókat {név, kő'zfo.glall<oztatási jogviszony 
megszOnésének idöponija és oka) a közfoglalkoztatásra irányuto szerző~ésnek adatai~ tartai:mazó 
adattabiában rö~lti, és az al<t!Jális havi elszámolással egyídejOieg benyújtja a kormányhivatalhoz. 

B, A Kedv~zmény~ze~t kiiel~nti. hog.y az éri(ltett sze.mélyeket az alkaJmazásu~at megelőző ~ hónapban 
b~rmily~n fo.g'l,~I~SJ~tí'!tá'$ra irányuló jogvis;?:-oli;y.bah nem fö.:gl.alkPttál:ta - f\ö~osl.alkozf~tás k'Wéf~:lév$t 
-, függetlenal a jogviszont mé~szílnés$nek m'6djától és ~ münkak.örtől. 

i O. A kedvezményezétt hozzájárul alt1ioz, hogy hogy a Kfncstár által m'Oködtetett monitorinl) 
rendszerben nyilvántartott adataihoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósltója, az ÁUami 
Számvevőszék, a kormányzati ellenőrzési szerv, az európai támogatásokat e llenőrzö szerv. a 
csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, valamint más jogosultak 
hoz:záfé~enek. 

í 1. A KedvezméflY6Zeft kijelenti, hogy a kérelemben tett nyilatkozatai a hatóság} szerzödés aláfrásakor 
is fennállnak. 

~, Az. önkormányzati Kedv~zm~ny.ez~tt váJialja., hogy a tárgyhót követ6. hő &. napjáig, egy.éb 
Kedvezményezett a tárgyhót: kö.vető hó 15. napjáig. a támogatást a réndelkezésre bocsál ott 
efszámoló lapón igényli, m~ylt~z csatolja a · B·Ft\H htvatal által elöírt, kifizetést igazoló 
dokuroentu.mokat 

2. Amennyíben a Kedvezményezett a rá Vonatkozó h~tárldőíg az esedé'ke$ havi támogatási igényét 
nem adj9 le, vagy híár\yo~an acij:a f~. !eskes&t)~ a~ ereetetileg esedékes elszámolási hatarfdö 
lefeltét követő harminc napon bela! még megtaheti. E határidő elmUlasztását követően az adott 
hónapra nem igényelt támogatils kifiZetése megtagadásra kerOihet, erről a kormányhívafalt 
írásban értesiti a Kedvezményezettet 

3. A Kedvezményezett tudomásul ve~·zi, hogy; 
a) a beruházá.si és dologi költségei< elemei közötti átcsoportosltás kezdeményezé~e legkés~nb a 

program (dotattam.á:nak fel~ig Je:net~ég.e$. 
b) a beruházá~f é·s dologi költségek közOi a munka- és v~öruházattal, egyéni védöeszköz6kkef1 a 

munkavéQ.zéshei nélklllözlietétleo kis értékO rru.mk.aestközökkel, vatamint a beruhá:-~ásl 
klllt.ségekt<eJ - á beruházási célú kó~oglalkoztatási minfaprogramok kivéteJével ~ 
i) a, legfeij·ebb 4 hónap idöt~rtamú prograrnak e-setépén Le_gkést5bl> át ufo!s.ó el~ámol~al 

e~i'de]ár~: \{~li efsz.ám.orní, 
lij a ·4. h6,n~po;f11 h~lS$zaQP ldőfC~rtam(! progr~mok ese(ébeR !e.gk-ésö.bb a prö!J.tar.n feléiS,: Rel! 

elsMm:o1hi,. Az időtattam a 'közbeszerzés, gngectélye~te.té'~. v~gy bármily-en kü1sQ:, 
eJhárlthqtc;~fian akadály míatt ho~szabbltható •. A hatálidÖig nem igényelt támogatás később! 
felhasználásara nincs lehetőség. 

c) a prográm során folyamatosan feJmerülő költségekkel {pl.: ozema.nyag, védöital, stb.} a lll. 
fejezet 1. ponija szerínt kell elszámofni. 

d) Aménoyiben a Kedve.zroényez:e.tt a kére,lembe.n jele~~. hogy peJiJt)á:z;ásí célú közfoglalkoztatasi 
mintaprogra.mot k(ilán indítani( akkor a b.eruhazasi köftségel<k·el az utolsó elszamoiassal 
egyidejűleg kell elszamolnía 

4. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy: 
• rész~.re támogatas nem M yósltható azon ic!.Ö$4aJ<ra, amelyre a jogszabályok ~érint 

k~zfogialkoztatási ó~r. iHe1Ve s.:z;oclális h.o~ájflrulási adó fizetési kötelezettség n.em 
terhell 
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• nem folyósltható. a l<özfog'lalkoztatás támogatása az.okra a napokra, amelyekre 
ugyanazon $Zemély után a Kedvezményezett más támogatásban részesölt, 

& nem folyósftható közfoglafkoztatás támogatása rio.rmatrv támogatásban részesülö 
mtmkakörökben foglalkoztatotlak munka,végzéséhez. 

IV. Az el ölegre vonatkozó sz~bályok 

A· ElFKH a K:edv~zmé.nyezett kérefmére a. közfoglalkoz.fatási program. költségeire 1Q !l2'6 78.2,,.. Ft. 
azaz tízmlllfó..ötszázhuszonhatezet•hétszáznyolcvankettő forint eloleget álla(lJt meg a-z alábbiak 
szeriot: . 

közfqglalkoztatottak. bérköltségére: 1 366 545.· Ft 

beruházáSi és dológl költségekre mindösszesen2
: 9 160 237,· Ft 

1. Bér!<öftség elől~{;! 

a). Az, eföleg· mérték:e nem lehet több mint a jelen S3-erz6désben meghatározott bérköltség 
támogatás 2 hónapra vetrtett átlaga. 

b) ' A BFKH a. bérköltség ~lőleg 1 00°k·át, egy össl,egb$tl utalJa a (<ec{vezmeJiYezett Slám{ájá~·. 
c} A KeEfvezmériyezett vállalja, hogy a bér1<61tségra fotd!th~tó elöleggét le',gkésőbb az lifols6 haVf 

elsz.ámolással egyfó~OI~S elszámol. · 

2. Saröházási és dolog i körtség eh51eg 
a}. A BFKH a bérUM~ási ~s d:Oto9i költségekbaz ei{~l~et fG>'~ó.sJtha~ 
b} A Kedvezménye.zett kérelméhez csatolJa a program indftásáttoi ~teöQE:tdli.e~t(enOJ stük$$.g~s· 

l;>eszetzeMö t~rgyi esz(<.ozök, munkaruha és védöesz:M~ok .. stP.. !ístál$t. metyre az elöleget 
fdrditanl klv.ánja. A BFKH a: Kedvezményezett által meghatArótötf tgény alaPJán álta.pftja me:Q: az; 
ell:íf~ összegét. Az elöleg métté~e rnc{Ximl.(m a meg.ltélt héfl..lhá'Zási és dologi költségékre 
forditható támogatas mértékének 70%-a erejéig ter:ledhet. 

c) A KedvezménYezett Vállalja, hogy a lll. fejezer 3. ponljának b. atpontjá·ban félsorott berUháZási' 
é$ dolpgi k.Oltségekré b~zfqsftott előleggel 
' a l~gfeljeöb 4 hón~p· ídötartamá programok esetében le~később az utofs·ö elszámolással· · 

e9}'ideJúleS .e!Siárnot, 
• a 4 J:Kmapóét tips~bt, K')6tartamú programot\ é&eléPéil leQl.<é:sö.bb 9t prog:r!'lm f~.éjg 

~fsz~mQl. Az. Idotartam a közbeszerzés, en.gedélyez{etés4 vagy bánnhyen ktíisö. 
elháríthatatlan akadáry mialt ho.sszabbltható. 

d) A Kedvezmé{lyei:éU váll~ija. ho9y a c) a1p'Ohtban fel nem sorolt költségekre biztO$rt0tt e.Jöl.e~J:get 
(ide értve a beruházási céló koztograrko::ztatási mintaprogram freruházási költségeire biztosflott 
elöleget is) 
• a legfelj~bb 4 hónap id6fartamú prdgramok esetében legkésőbb az utolsó elszámolással 

egyidejOleg elszámol, 
o a 4 hónapnál hosszabb Időtartamú programok esetében legkésöbb a tárgyéVben leadandó 

i.lto,lsó elszámolással egyidejú!~g elszámol. 
A határidőig el nem számolt eröfeg összege vlsszakö'vetelésre Kertd, e.öben at esetpen a 
támogatás elszámolására a lll. fejezet 1. ponljában foglaltak az irányadók. 

e) Elöleg folyósítása esetén áZ egyes tl!lmogatási jogeimekre további támogatás folyósftásának 
feltétele az adott jogeimre fö4yósított ~ölég határid(>re történő elszámolása. 

2 Legftijebb a teljes megftélt beru!W:ási és dologi koltségek 700h-a. 
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A BFKH vállalia·, hogy az előleg átutalás$ról a támogatási időszak kezdetet követő 15 napon belül 
intézkedik. 

V. Záró rendelkezés~k 

Jelen szerzód~ erválastt-ha.tatt.an. részét képe-ii az országos- mint~pto-gram támögatáS' Á(taf~hbs 
Szerzódésl Feltétele. A Kedvezményezett alálrásá'.lal egyúttal· igazolja, nqgy az áltaíá'nos szerzödési 
teltétel tartalmát a hatósági sz-erződés megkötése előtt. megismerte, a benn~ foglaltakat tudomásul vette. 

Felek rögzltik, hogy köztok a kapcsolattartás módja Irásban e-mail vagy postai I<Oldernény, szóban 
személyes megjelenés vagy telefonos e1érhetőség. 

A szerzödésben nem szabályozott téltételeRr~ a Kttv., a 375/2010. (Xfl, 31.) Kon:n .. rendelet .é.s él 
170/4011. (VUI. 2'4·.) Kprm. rendefet. előirásai az irányadók A kérelem, a kérelem meJiékletel q 
szerződéskötés felteteleként meghatározott dokumentumok a Szerződés el\!álaszthalatlan reszelt 
képezik. 

A jelen szeJZödés teljesfté:Sévél ~~s~ef0ggl5 baftTl~fy munkavéQZé$r~ ~z Mf.~ ·Yc!,famint a Kftv. sza'Qáfyai 
az irányad6J<. 

Jelen hatósági szerzödé~~en rrem szabályoZ!Qtt kérdés~kbetJ, ~m~nn:yi;~l;ln tONény elt~rö~n nem 
rendelkezik, a Poigári Törvé.ny.k,ön~vr<51 sz616. 2013. évi V. törveny· szerződésékr.e vonatkozó általános 
szabályait kell mégfeleJöen aiKálmaz-nl 

Jelen szerzödésböl eredő vitas kérdésekbari - á támogatas Határozattal· torté.nt me.gszüntetése, 
vis~taKövetelese kivételével ,. a polgári perreMlál'fásról sz616 1952.. éV1 lll; tl$rvény alapléh az alperes 
székhelye szerint Uletékes k~z!gazgatási és munkaOgyi biróság jár eL Amennyiben a BFKH határozattai 
intézkedik a támogatá~ me~_nfetéséröl. yil?.szak6Veteléséröl, Ogy a halárotat sz~_nnti jogorlo~lélfi 
eszközök véhetök igéhybe. 

Szerzödö Felek a 7 számozott o fdalból, illetve 5 fejez-etből álló, 4 db - egyrTfá$·sal szó szerint megegyező 
- eredeti példányban készölt jelen hatósági szerzödést figyelmesen efPfV;;!.s.tak, az aJ~ban foglaltakat 
közösen értelmezték é.s me.gé~tf$~ és azt, mint szerz~desl3$ aMiiab.lkf{af n110.t1ooben ~gyezöt 
cegszerüen alálrták. 

Jf;!lf:m haf6sá91' sz~rzödés az aláfr~~ád:la.K napjávallép ttatályb~. 

KOteTetö meflé:~l~tek 

1. A két~le,m és a kérelem mell$kletei 
2. A prqgr~m índokolt$ágát alátám9sztó dokumentum, a közfoglalkoztató áltat benyújtott előzetes 

ter'V~t megha.tározott pontjal 
3. Országos közfoglalkoztatási progr:am támogatásának általános szerződési feltételei 
4 . Tájékoztató az elszámolások benyújtásának módjáról és formájáról, 
5. ElszámolóJc;w 



• j 

Oldal; 711 

6. Tájéko~ató közfogJalkoztatottaknaf< a közfoglalkoztatási fogviszony alatt !étesrthetö 
munkavállalás fe'ltételélrö! (2őb meUél<lettel) 

7. AJkalmaZánd.ó j~lenléti fvek (egyént, csoportos), tájékoztató jelenlétr fltről 
8. Záró beszámorö, 
9. Munk:anapló 

t ( n lift .... 0.~ .. ~JJ ...... fAJ ... l .. 
KedV'euri~nye.z~tt 

Kapják: Kedve~ményeZ'~ft 

Irattár 

~~cf~pr:st,. 20.17/L h6.1Jl. naplan 

w>•-<••• ... ~.!~ .... .... ,,,.,, , ,,, 

pénzOgyi ellenjegyző 



lktató.SJ.!ám: BP/07011171SS.-ét,2017 . 
ORSZAGOS KÖ~GLA.LKOZTAT ÁSI 
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEl 

MINTA TÁMOGAtÁSÁNAK 

l. A támogatás nyújtásának alapjálll szolgáló los.szabályi rendelkezések külön&sen: 

- · 1991. évi IV, tOrv$,ny a fog1aJ.ko~tá:s: el9&egMséröl és ·a munkan.élkQ.fi'ek ellát$sá.ról, 
- 2Q11. éVi CVt tötVény a közfogl.a!K:aztat~sr6l és a kozfogialkozt<~táshoz kapcsolódó, valamint 

egy~b törvények módosffáS$ró1 (továbQiak.nan: 2011 . évi CVI. törvény}, · 
- · 37512.010. (XIl, 31.). Korm. rendelel a k~zfog.lalkoz;tat$shoz· nyújtható· támogatásokról 

(tovabbiak:t,lan; 37512010. {XII. 31.) Karm. rendeiét}. · 
- 1701.2011 (Vlll. 24.} Korm. rendelet a közföglatkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér 

m~állapffá~~ró[ (?. továP.bl~f<ban: 17012011, (VIli. 24,~ Korni. rend~l~t).; . 
2004'. évi CXL torveny a {<özfgazga'tásJ hatósági eijatás és stolgáltatás ~Jtáfános stal:>álya.iról 
(továbbiakban: Ket), · 

- 20"12·. évi l. törvény a rlliJnka tö'ryénykönyvéról (továbbiakban: Mt.), 
- 1S~6, évi LXXV. törvény a fTIJ.mkaogyi eflenörzésröl, 

2003. évi CXf..V. törvény az egyenlő bánásmóöról és az esélyt!g.yerilöség előmozdltásáról, 
- 2007. évi CLXXXI, törvéJíy a l<~pénzekböl nyújtott támqg~la~ol< átlatt.1·at~gáról (tov.ábpiakban: 

J(nyl), 
- 201 o. évi I.,XXV. törvény az egyszenísített foglalkoztatásról (továbbja}<ban: E fo.) 

2011, évi CXCV. törvéoy az éltamháztaMstG.i szóló (továbbiakban: Aht) 
- 2004, éVi cxxm, törvény a pályakiétt;~ö fiatalok, az öWen áv telstti munkanélkOiiek; valamint a 

gyennek g9ndozását. illetve a családtag ápOI~sát kQv.etóén munkáf keresok fogfalkoztatasának 
ei<S.s~gffésér:öl, to'l(ábbá az ösztondijásfoglaJI(Q~tatásról, 

- 19~0. évl LXV. t~rvény a helyi önkormanyzatökfól, 
2011. év~ ClXXX1X. törvény Magy~ország nefyi Önkormány.Zatalról, 

- 20.t 1. évi ClXXIX. törvény a nemz.eti.Sege.k jogairó~ 
- Ztl1'1. é.vi CQVi. t'ONé'ny a lell<lrsJ't.iéteti éS: vall~sszabadság jogáról; val~!.tnint az ~gyHá):~k. 

vállá.sfelekez.e~e~ és vallási közösseg~~jogállásáróf, · 
- 2011. é\lf GI..XXV, törvény az egye.sUtésl Jogró!, a kOzhasznú jogállásr91, v~lamint a cMl 

s:qexvezet~.1t mOk~pé~éröt éS. támo~~tásárOJ, 
- 20Ü. évi V, törv$tíY a Polg~r! Tötvényk~rol, 
- Z881201 O. (Xll. ~ 1 ,) Kqrm, rendeJet a fŐvárosi és megyei kormányhivatal okról, 
- 30/2000. (ix, 15.) GM rendel~t a mvnk·áerö-piatf szolgáftatásokról, váJamint ~z azokhQ'z 

kapcsol6doaA nyúJtható támogatásokról'. · 
- 320./2014. (XI1.13.) Korm. rendelér az államj foglakoztatási szerv, a munkavédelml és mlinkaQgyi 

naló.ságo~ !<i)elö)$séröl, valamint e $zervek hatósági és más feladatainak ellátásáról. 

JI. A K~dvezm~nyezett kötelezettségei· 

1. A Ketvezmény,ézett vállalJa, hogy 

a) a Tárn.qg.at6 áll~f fin~nszlrozott !<Ozfoglalkoz:t;:.ltóttak aikalma4.1sával összerug·gésben a 
témog~tptt ~~ltségnemekre más közP9htJ köl'tS.~gvet~~f t(í_mpg~tá~t 111~tv~ l<edv.ezmény{ .nem 
vesz; ig~oybe; 

b) a kéP.z.~be oem von be olyan személyt, af<i párht.Jzamos·an más h'C!zai vagy uniós forrásból 
f<épzé$f forrásbtM képz~.s.i támogatá.stí~n r~sz$$.01~ illetve korábban támogatott szakmai 
képzé$f>en vett rést.f: · 

c} a l<ti<özvetltett álrásf<ére~ket hasznos, ~s ered"m~nyt, hozó munkávaf foglalkoztatja, segrti 
mun~at.c\pasztaJat sierz:ésQket, megf~l~it$ rntmkaszerve:z:ést hit~osft; 

d} a foglalkoztatási k"ötele-zettség· ldötattamG~ alatt olyah1 ~ f<'9lalkoztatásra vonatkozó, náprakész 
szemé1~!i nyilvántartásoKat vezet amelyekből a m1Jnkaer6-forgalöm (be- és kllép.és), valamint 
a kilépések (mJ.mkaviSzony, közfoglalkoztatási Í9§Jvtszony megszGnésén~k) okai 
m~áUapfthátók, valamint nyomon kö.Véfhétö a napi munkav~gzés- munkaidő ke-z-dete, vége, 
a ledolgozott ór.aszám, fövábbá a végzett munka megnevezése, helye, valamint a munkából 
való: távo!lét jqgdr:ne, $1~. A köztoglalkoz;tatottak napi munkavégzéSének dol<umentálásához a 
hatósági sze.rződé$ rneJt$,kleteként szolgálój a l.<btmányhfvatal által biztosított jelenléti rvek 
alkalmazandók. amelyekét a hozzájuk tartozó tájékoztatóban foglalfak sze.rint kell vezetni. 



e) a program megvalósftása során munkanaplót vezet, a hatósági szerződés 9. számú 
m~1féf<fete 

f) kes~~eínyilvántartást. vezet, mefyPől k;derOl a progtam megvátósltásar igazoló, elöáflí~tt 
termekek men:nyisége, ~;~z ahhoz felhasznált anyag éS ráfprdltott munka mennyisége 

g) a BFKH, fová.bbá az Állami Számvevöszé~. a Magyar Államkincstár, a Kormány áltat kijelölt 
be!s;ö eUe:nó.rzésl szerv, feje,zetek e11~.nörzési sz~rv~et~lt a T$mQgat6 ellenőrz~ekor, 
vq!amínt a megyei (fővárosi) korrrti?iriyhiva!~l átfogó,. kUlöi1ösen haték,ánys~gl, eredméoyess.égi· 
és célszerűségi szempontokra kite~edö vízsgálatakor az ahhoz szokséges íratokat és 
ad~~ot<at haladéktalanu~ rendelkezésre bocsáija; 

h) a f<özfoglalkoztatásra. folyósitott támogatást elkulö.nltett sz~mlán {als?:ámfán), illetve - a 
sz~mvitefröl stóló 20~0. évi G. törvényben, valamint a sajá~ pénikezelesl' S?abályzatában 
meghatározottak szarint - kizárólag a készpénzforgalom lebonyolftásahoz. szOkséges 
mértékben elkOtOnft~~ tlázr pénit.árban kezeli, abból klzáról;ag a közfoglall~ozta~~ kiadásait 
flriáflszfrozza. 

C b~nl<szái'nla sz~mtmak megváitp~fatásáról a BFKH-t' hafa.dé~lantll ; d~ legkésőbp a 
b.KtO.tnásár~ jí.JtásátóJ státnltott ~ napgn_ beiOl tájékoztaY~ és az azonnati beszedésf 
m~ybl:l;ásról sz616 f~lnataknazó ny11atko~tot b~csatolja; 

j) száni1avE}zet~ pénz·fnt(i..zete(i} alfa( zárQdéliöltt be~zedésl megbftásff! vonatkozó felhatalma:zó 
nyj~ozatot; ~: ható_si!gi szerzödés atMtásával em4'dejoreg ~ BFKH~ak átad}~t AZ el&leg· 
foJY.Q$ftás-ának feltétele a KedVezményezett valar:nénnyr fizetési számlálá~· vonatkozó 
felh.a,~lnta,zó. n.yíiat~oza~ .be~ató.la~. 
A fe.Jh~t~maz9 nyJratk.qzat mindadöíg haté.lyos és ·érvén~es1 ameddig. annak \dsszavqnásáról a 
Kedvezmé(IY~?eit és a BFKH egytlttesen1 oégsZen:terr aláfrt;Jognyilatkozattal nem rendelkezik 

k) a tám.ogatá'$( csszeg szerzödésszerO felhasználását igazofó dokumentumokról ~JkOlönltett és 
napra:~~~z. nyllvá1Jtarlés.t vezet. melyrő.l a kérelemben meghatározott helysilnen, az 
ellenőrzésre feljog.osftott szervek megkeresésére· • . ~z ell~nöne~ lefoty1atásához szbkséges 
táJékoztatást megad.téti· 

l) amennyiben önkorrnatlyzat a kedvezményezett, a I<OzfoglaJkoztatás( támogatasak kezelésére 
elkülönttett szarotéra {a1szá.IT.IIá.ra) a számlavezető pén:zi'ntézet átt.af zá.radé~olt .. beszedésl 
m~biZáS.ra vonat~oz..a félha!aímazó nyilatkozatot nyújt be· a Kincstár javá_ra. . 
Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatás ~ddig nem foly~fthetó, amig a Kincstár 
e felhatalrna~ő tevele~~ nem fog:ad)a. 

m) a t{;llajdtmos (mt,!n'ka~~6) v~,ltozá~f a BFKH-nak k~edetam t'!~tkOJ bejelenti; 
n) a foglatko$tásj kötelezettség időtartamának leJérta után -. ~ é.Ft<ti megkeresésére - a 

támogatást esz.KOz h~.onysá.gán·ak a vi~gálatához: infonná9fQ.f szelgáttat 
o) ha}?'de~~lanul, (isleglsés'Öbb a tu.<to.másr.a jutástól számllott nyolc napon pelCll beJelenti, ha a 

tár]iog;it~s.t m~gatapoz6 li:örü1ményeíben vaf(czas következik bet 
Bejeleht~st k6télezetts~geJ tartozik minden otyan. a kéreimében, V29Y a szerzödésben 
szereplö· adc;~tban, mettsre~ ~yéb k6tolményben bekövetk~tt vá1fozás esetén, amely 
ér<lemben érirlli a s~~d~s tetjesltését (pl. Ma a: lelje$!té$ meghiúsüf, tartős- akadályba 
Otk~zfk, vagy a sterz6ctesben foglalt. Ofémezéslie~. képest késedeimet szenv~d)., eredeti 
céljáriak megvalósulá'sát.. lhetöleg a Kedvezményezett Jogállasát 

p) a ha,vi közfoglalko~atá'Sl ber kitízetése a 170/201 f.. {VHI. 24.) Korm, réMdelettlen fo:glattak 
starint t&rténik. · 

q) amennyiben a közfoglalkozfatásóoz képzés ls társul, az ehhez szol<S.éges nyilatkozatokat 
megteszi, valamint a kOiön szerzödésben meghatározottak szetint biztosllja a 
f<oifo.gtalkoztatottak képzésben való részVételét; 

r) a támogatásként kapott összeger a kérelemben meghatározott ldtlszakbart; az ott 
mesrogalmazott feladatok fihansifrozására használja fel, és elszámolásra kizárólag az ilyerr 
célú felhasználásnak megfelelő számlé\f, vagy számviteli bizonylatot. elszámoló. lapot nyújt be. 
Váltaija továbbá... hogy a . dologi költség elszámolása . során a benyújtott számfán feltünteti 
anflak a hatósági szel'tödésne.k a· szamát~ ame:tynek keretében a kclts~.gek.et .el kívánJa 
számolni (több program k~re.tében tölténő elszániólás esetén valamennyi érinfett hatósági 
szen6.d~s számát fel kell tOntetrli), Ozemanyag-szám1ál< esetén pedig feltbntetl a<zon eszközöl< 
egyedi: á~onosítóját (gépjárműVek esétén azok rend.szá.mát), arnetyekben az. tizemanyagof 
télhastnáíJák. 

s) biztó"S.[lja annak feltételeit, hOgy a Támogató, a BFKH vagy a~ általa megbizott személy, 
toVábbá az Attami Számvevösz.é.k, a Masyar Államkincstár,. a Kormány által kijelölt belső 
ellenö.rzé·si st.erv, a fejezetek eUeoőrzé.si S.~e.rvezetei a program ideje arati, és azt köv~töen a 



tároogatá..s f~lhas·?náltls:át a teljes támogatással történő. elszámolás benyújtására 
reriQ'eH~ezesre $!16 Hatalid&t9l s;?:?mf~ott 5 évig: eJfe:nöri:thesse; 

t). a fqgf$1kó~tatá$.J k~~efe.z~.ftS.é.g idotártam$Mk 1.ejart!3: u tár) a Rorrnár;yhi.vatal á támogatási 
e:szk~2; hafé,ko~.Ys?g~i't<l~ i!í vfZs.g~at~hoz lntörm~elót :$Zo1Qá1ta~ · . . . . . 

u} ~ I<P.zp-~Hl:~ek feltlaSii'\á:l$s:~Y~t~ a kö.~Wfaid.on 1\as~flálatám~k' nyi.l~tánöss~~li3ilaf, átláthatóöbá 
tétefé.v~~,. . .{;~,. ell'et1qrz~.$.~J.te~ l).~vlf~s$v~l: ~~~?efogg:o: etJY~s törvé.ny.ek' . ren·qe:lk?z~~eire 
te'kint~.tt.eJ a t(l.mog~Jii~ f.$lha$tóAJ~I'sától a táJ~Mztafást o:zleti títö.~ cím:én .n~m: tagac;i.fP. ~:: 

v). tf Pr<1í~~l ker.~t~!J~n. meg\tósarorf. tárn~g~tótf ni;igy ér.i'Elk/l fátg.YJ e~~kó~őR~· és, iinmatenáJi$· 
jaV:a~~t 5 évig, ~.z az .2022; ,,.·év ,· cle!:em'ber./'l~ó ;:: O."L n,apj,á)g a. B'-Fl(Ht valamint: & 
k~ifog@ik:PZ\at~~ért feJélq.s m.íni(~zter elöz~.t.e·s f:\r,>tzajfi;roiása ~él~tii rre·m idégenitt et1 flfetve. 
nem terhelt n:1eg. · · 

w) a. h9hlapji3.h, f1Jf;ltő\~g a hélyP.en szókásos, mótl.ört lajé:koztatást ád arr.61\ hogy a~ 
k()zfog.l?fkq~f;3t~:$í pro~r.am á Tátnö.g~tó hözza~rut~sávaf valósuU rnes1 vala-mrht a l~mogató 
által mé.gkOlcl:éii.t~ tájékpzf$tó. felir~ot elhelye~í a szekheWé:rt és a közfoglalkoztatási 
prögt.~.mb.an .értnt~ft:: t~iepMlyei<$h., 

x) a, KP~ö~lc!JkoZ~íll~si prqg@m vége·n: Záró bes~ölót kesiít a. hatósági szerzod~s 
m~le'kJ~t~$.nt .SZ919~!6~ ~ SFKH $.1la1 bi?.tösf.tö'tt,.Záró b.eszatnb'lé." ctmd aokum$h~vm aiC;lp}á:n, 
(!'S azt le!J~é$P.bl;) ~· támi:>galá'si i~.ötartam lefart:ár f$öVeto 3D na-po.n beldf a BFKH,.,hoz papfi" 
a~port ~~· e~~ttötifit<v§áh. l~, ~.~lWOJüa. 

y) a Kö~~Ta;tRP.~~t,pttá'k kfté'pesé'ilel kapcsoratos infon:riáC.iókat (Mv, kötfQQiatko.ztalá.si: 
lö.S.VÍ$tpl1}i plégs~Oné's$~ef< IQöpo.n~~ ~s o·ka): a közfog)ail<ö~tátasra. itái:l~VIó s~erzödé$nek
ad.~t~It tart(!Ul1Fizó .a(J:~~b.lá6-:a:rt rögzrt1, es a m.unkavisz:ony megszOné'sét k(l)vetQ tO napon 
Q~JJjJ ~nyújfj~. a $fKH,-hoz, ezief efl.YUféjOle~ - a létszém fe1tö!t~se. érd~~b~n ~. ~ 
áfl.~~k$.t~S.ő!< közvettl$sét. Vqgy: a !étsMmtsökkei:léS h'iiatt a hatóSági szerzód.és mbdosftását 
ke~q:émén.Y,e~í a á.P.Kf-l..,ná.t . . . 

~al a kötro91alkoztalési Jogviszoliy ld(:}tartama a!áítt meg'>tafósufó képzésekkel kapcsQlat.Pan1 

aáa} a képzésben rés,zt Velt~~ fei.O~t.tJ<ép:zés.i: $;lét'ZQd~~l (en(Je~k~. k_Oz.fpgfaf.l<~ztátottak 
F~stére. a ~zer?:ödé.sb$1 m~gh~tato.zatt ~ltélefek SZét~n~ ~ ké.pt-é~b'é:n valóo rasZfilété.lt 
bizlq,st,lj~ ilLetve a k.e~~$~=m ~rté-n·~ ~~ét~t; vai~ln.t ~ '4~9akö.téfe:~élt$~ (a v~tia 
napJa; vai~tnint a~ ~it: m.~g~6~~ 4 m\Jrt~i:rt!ap: fQ.9.S~tr.e.r:ro.l' att61 hi'-9')!· a vJ~~~a ~Plán 
h~nx ré~~viz.sg~~ te.ll~r~rt a· K~tfo.gf9t!<(ll;ictf9tt} ~~Jj:~$lf~.$$!1~* id~j~re, ~.nte-S.ttl ~et a 
rnuo~a.v$gz$~f köfels~ttsé:gúk teUest(~$~ ·dt~f, . · · 

aab}. a köt~o9laJk07f~t~~i jogvlsza'(lyra von~kp.z9 SfJ;tZ{5;4e;?b~n .. 
.. k1fej~'etten eU.smeri a ,aa.a) a,tp-qnlban fQ~JaJt 'kOW1~z~tts~!;l.ét.. 

efőrrja í3. közfogJ!:If.k~<>-t;t sz~m:S.Iy n~~~é~. hogy a~ ~lamí f<!~l~lkottat;:!si ~eN aJ.taJ 
telajan:i6tt képzést kM~t~ efio.g:aAfik Uleive ~~~J kapcS.'Ol~tbM ~· f~Jn·öttképzé$i' 
szerz~d.ésf megkÖtni, ~atsmint · e)~ld~ a kötfb.YJ.qlkö#~to~: $;z:~m·~)y t.'Mzke: a 
képzésen ·való rés~vé~lí éS.· V.izsg$~~~~zetts$'get a f~ln~ttl(ép?;&~i $~m.at!.ésé.~i.ii 
rö.gt:il~« feltélelek szerfn't (a tpv~b~i'<;i~ban. ~g.yQ'tt~ k~pzé~i kót~1$.~~g). 
röszués/e keról azon teltet~·~ mi&.4.errnt' . a fel~~ a ~p:Zfo$1 kQt:~i:etelt$égének 
telj~s!té·s~t a m:t:mkavlszony~.Of sz~rm~ó l~ny~g~~ Ml~lez~tlSégr.t~ t~kintik.~ e~ ·~ 
kQt~te,tetts.~g megs$r;fése: miatt a k6zft19.fal(<;o~1:i.tö.t felrtrc:l.n.q~~ jö.g UietJ' m..eg. 

a?c). a k~zfQg1~1K<lz1atási Jb.~V.i~zonyt at Mt. 78~ § (1) Pe.kez~' ~}. ppnija s~-e-ti.nt: tné!;J.szörtt~ti 
~bban a~' esefb~n. ha 

.az: á!la.mif fögisJkoztatásl sz~N által felajánlqij Mptést rrem fO:gadja ~r. az erre 
Vónatkoz:ó. feln~tt~épzésí szerzodést n~m J(Ötf r:n,e,g, . . . . 
a kótiogl:a!k~.ztaiott Onhibáiából nem tesz eleget .a ké:pzé.si s.4.e~-9.Qésberi rögtJt~tt 
kötelezetts·égeineR,. és ennek következtéb~n. \/í.i~g~ra bö.C$~f;ás~: .riern: lehetséges •. 
ilfetv~ · . 
~ fJf&rrtvlzsgaköle.iezettségének nem f~9zeleg!'lt, 

bb) a.m$nt:iy.íJ>~n. tc~V.ább.rog!~Jkoztat&sl és ~ov$-bp·mö:k~·~tetesi k~té{e;z:e.ttseg: terh.eU, úgy e. 
kOié.l.e.zé.tt~.e..Mk a: k01M nyil'~lk.oz~t(ok)ban ro.gra'ltak .s~~rtnt, a:z ~16irt é'S Válfált' 
idó.tartam!J.t:iJ\ és triódon ete9e1 tesz·.~ 

1 Erendelkez~st,~k~ir.Ok.Q_M a prö~okqan kel i alkalmazni, BQl~!~~~b® a. ~~~&Jalkpztatottszemélyeka , 
GINOP~6, LH:S-2Q~~-9QOOJ ~'Qti9.:sitös~m.ú, ;,Atac.son~· k.épzetts~güek és k~?;fagl.<Íli<o~ateitta\( kép~sc." dmii 
ptqfelf:~~~reiéb.~n: kéP,.~~ 'Q~él§ re~~' · 
2 amehny'íbert a: prpgrarri.ban relevá~$. 



cc) a közfoglalkoztatási jogviszonyt at. Mt. 78. § {1) bekezdés b) pt>nlja értelmében azonnali 
hatállyal megs.zonteti, lia a járasi hivatal arról érteslti1 hogy a közfoglalkoztatott személyt az 
állá'sl<$res0k' nyilvántartás.áqól törölte. 

dd) csak a Támogató jóváhagyásával valósrtja meg az Mf. VI. fejezete szertntí jogutódl~t. 

A Kedve:zm_ényezett kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy amen·nyibeo szerveze~t logerős 
végzéssel feíszt~rnolásí eJfácás al~ vonták. ~ teJszámolást elrendelő végz-$5 kézhezvétel~tör. 
v~tamínt a csődeljárási vé.9.etszámólás vagy egyéb a megszöntetésre irányj:Jtó, a jogs7;abály!>.an 
me;ghatárQz<>tt .eljá~s tnegk~zd~sétöi sz~rri1tott nyotq napo.n bél.of ftá-sban: a a-FKH todomésára 
hoaa. 

2. A Kedvetmenyezett kJle!&nU, hogy 

a) amenh:y.lben az álfuláO..ó"S' f()rga1mi adOról sz616 2007. évi CXXV.ll. törvény adóal.anya, és ~fa 
vis.szai~nylési Jogát é_rvényesití. a közvetlen kötfségeit kizar6fa~ nettó" módc;,rt (áfa nélkúl) 
számolJa el; 

b) a prög:ram me.QV.afó.slfa$~ során· r~:trenwott, iJietve meg$z:ertett ~rgyt ~i<öZ(le~ minősQ!ö 
vagyóhtárgy:a.t feltái'ba V~$zl; 

c) a progfam ~valósításához vállaJt önerö rendel~ezésére áll, és azt a pJo~rarn 
m~va.lq~(tásér~ f<;)rdflj~.~ 

d} a Kt\yt. E1. §-.a afapján összefértletetienség oem áll term és ·~ törttényben e'l'ólrt b:ej'elent~si 
!<OtelezettSégéné15 elege~ tett: 

e) a tár~~~vet ~~eröző ·öt . évb~n ~port_ m~,~nkaerö..pia~t c~J\J támogatás(ok) ~szegé.vel 
szerz~d.'ésszerae-n elszámol~ v~gy határidőre el fog sz<(imQinl: 

f) a. kérei~m beadá~a~or tett nyilatk.Ozat.ai a batósagf szerzöd:és a(áfrásakor tennán.nak, 
g) n~ro fal'(ozik az Aht. 48/B. §-ban fel~rot(. támogatasból ~í~n k~et:mény.ez.etli k()tha. 

3 • .A t<e~v.ezm€1'\.Yetett tu~omAsul vas,zt, 6ogy 

a) a ~fll®~lá~t· ~~k ;:j. munkaet(:)lgény ~~e!eh\'é$éce ;,1• J~rá~i ntv.~tal ál~l kfkQzv~Wt,eft 
áM$ker~. eUs.roerés( kérő, a kij'e16lt taitOzkMásf oeiY$1 ~iö hl!tm~rd_lk orozagoeJI aliarnpolgár 
foglé;llkQ4}atá$~la vehetJ igénybe; 

b) a ~~k~zyetlt~tt ~~-$l:<eres:ö.~ a m1J.n~$.k~rJ1 s~)<ln~l~ íll~Né. $4éfl!~lyi l:llgí~,n$:S ;aJ~.rt1ll~s49 
orvosi VizSgáfa@ót és véletnétlYáztís·éről S2:o1~ 8í3/199~~ (VI. ~4. NM {:~t1dial$t 1$. ~ (~) 
bei<ezd~e ~~ntí foglaJi<oztatható~{lgr vizsgálatra tö_rtéliő béútaláS'át - aménnyíb~n 
JóQ.szeb.é.ly elt~r.Qen f'\ern rend~tkezlk- ~ follal1<o2;ta~ ke~emény.ezi1 bO'riY.a,Hlja: 

c) amenny4b'eh a kozfoglalk.ottatást telepul.ésl ö!1korotM:Ytat ajánle~tta feJ at áll'áskei'é:$.QMk, crgy 
a fPglaJl<qztathat6ségí yít$Qálat tél'ítési diját ~ ~lla1'hf foglaiRöltatáSi sz~tv tétrti meg ~ 
vizS'Mii3tot végz? szarv részére~ 

d) amennY,íbeh' a felad:qt üssiköltsége (kiádása) a szel"Zödésbe'tl fogialtakhoz képest. csökken, 
ezt a BFK!-1'-nak hafa.déictalanul Irásban bejelenti, és lemondó nyilatkozatqt küld. A lemondó 
nyilatkqza,tra tekrntettel a támogatási összeg - a szerzödés módositaséval - a nynatkozatban 
megjelöl~ összeggel cs.ö~Jq:m: 

e) a tárnogatáss~l foglalkoztatott személy előrelátható tartós távolléte és a m~nkavlszony 
megsz0n$séne!< nem sz,~nkciona{t. eseteiben a kieső személy pótolható. Ebben az esetben a 
fenrimara~tfl idQtartarnra - kö~vetítés 1 valamint a murikas.zerz~dé~ leadelisat követően -
fo1y6s[that6 a támqgatás;· 

f) köteles: a közfogf~fkoztatott reszéra fizetés nélkOii szabadságot engedélyezni, ha a 
k~Zfoglalkoztatott ~ .. köz{ogj~ikottatási JogVi$zony időtartama alatt kö~foglal~ozta.tón·a~ nem 
mmösUió: rrtunkáltatón~{ ~, J<ftv.~ben meghatározott id'őtí3rtamú ha'fátozott ideJO muhki:Niszonyt 
vagy egyszerúslletf fogt~fRozfatás keretébi:m Oná116an létesit munkaviszonyt, és erről a 
munkaví~zony ke.zclet~ ef.~tt h;~ga{ább 2 munka:nappal a közfoglé!'l!«>ztatójá.nak Irá~ban 
nyila.tkozi!t. Kedvezrp~nye~e.tt a távö.llet i<;!~ti'irtamára a ~ámogatotf áll~~hely(-e 
kőzfoglalko'Zta~i jogviszonyt létesithet (pótlás). Amennyiben a távollét időtartamára újabb 
klSzfoglall<ozt~tá$i jogviszonyt nem l.étesit, a támoQatás folyósltás<i az érintett jógviszony 
vonatkozilsában S"?:Cmet~ftetéstE! ~erOI a részére biztosrt.ott támogatás elszámelását számviteli 
nyilvántartásaiban elklllönrteften kezeli; 



Az elküiqrríte,H. nyHván'fart~sfiá~ megfelelt~thetőnek· ka!! tenoit;; K~cNezm.ényezeft kérelmében 
fogl~lt P.~tlZ.Ogyí tervév~l. A főkötvy•vi szátnlaszámokat úg.y kell a.J~6onfani, hogy abból 
meg;illapftható !egyén a programra történt felhasznal?s. -

g) kö:te:Jes m.e.ntes!tení a kÖ"z:fogtalf<pztatottat a rendelkezésre all:ásr é.s· mtm~av~g~éSi 
k&te.l~z:ett$ég ~lói az Flt sterJnü m~.ri:k9Yl~zqM --- íd'e nem értve. a l<özfö.gla.ikö~tásl 
·~,...viszon: t .,_:· létesítéSe cél'áb6J. törté ~ ·n· si te<,;ü atcHész, ·étel~:->'ez szüks""6és f<iot· rr:· a J. ·~ . · Y· · . . • . .. _. . . l , .. rlY 8\.<L{l. :Q l{1 Y . .. .. Y JL . . v,... . . Y •• él €1rtlf. . , 
alf'f~Ir íd.öté. ~· kozfc;91~1l<oz:tat0ttcatailasiq&te Járö df~~s; iU~ti meg; 

t.t) kq~ef~s . ~· kQtiQgf.a;ikt>m,ró.tttit- ~ rtít.frikaY$g~Si: ~atét~z:e.tt$é~. a.lót rnente$ít~J1i,. arci.eböyi.l~eo a 
J~~~T (főt.?áro~l k~rt'llatt}. hivata~ $g~"~zet.Usít~t( fogl~1k-ö$~sr JogvistQnyp~· k~tvétit~lt~- ki. A. 
táVolf~t tq~j.~n .k~(agfalt<P~.t~~: b~Ií~ a k9zfo9:l~fké>.#a:fot{ in~m· j9g9st.~lt, q: tá:mogat?s 
~~y(i.$ft~se! · s-aort~tél) ~~ ~rí~fetf jogviszo(l:y Von:a_tkQ.z~-sában ~fabp ~özfdglalkbztatási 
j~*~~I~~<mY.. \Jf$.M.$) P~rn ~~e:$f.th~t9. . . . . ·· . . . . 

i) kQ.t~t:~ ~ járá$1 nJva~ I<;~t:f~gl~lkoztatást; ki4áró Qktó.~ if!etól~g' ~í?.c;írásrof s:Zóló dOntésér\ek 
!<~z{~$~t k'~v~~oM a [(t~a.~$$91 $tiofett közfogl?.lko~tat~tt . k.özfpg(§tK~~afá~f Jo~viszonyát á 
krzéfasrOl S4<oló tlMfé.$ két.he.Z.Vétéfét követő napc:m, aa Mt 78 .. § {1) b~f<éZ.dé$ q) P,o.ntj& 
szerlnt a:t.ortn.an: h9f::lUya1 ~gS.z:t!nt~:r~f: 

') a r'é ~;.l.r · · Iif ·J. ·:·· n·-t·t tam:· ~;;;,_.á. · · !' ".:.., .. · Já át -,. á· lt't ·tr H\'flv~··'t ~·· · ·~o.. - · tk·'·.~x;.;·t· tr ···. J. .. $"""' ·a IZ;PS.I'\Q. ... lo.!'~;j;Cl.t a e .. s-<i<"m.o .s . ~ . :rnH~ . ... ,t l;:ll-l. ~ll«l?aho~<i!.tl e .. }.ll~t!ee!1 
~~;z~U .. A'?i. ef~UtlSnft~tt o:y..ff\réi1tGui~~trak .. rne-9.te1ette.tnet6tte~ · k:~ll ~~nme .t<~dvetmMf.~~ei.t 
~erehne'b.' n fi: tált p:e:nzn :r r ·év~ .. A; f:G5~~11Vt s ·ám t $$.mökat cr·u: kél! ·ta~ ,. nt;;d tl;>\1, . . . . ~ , OB ,.H .. gy ~JV . . . . . . · l : .~ .. a .. -- ,_ . . g". " .. . ~L .. Q n. r v.'ij'l 
~b:bQi m.egaU~P.1thato· t~gyen. ~. r?t()'Sr.ar.nt~ ~rtént f.9Jhas~n$U~ts.: 

k) ar Í(l[ar;n.j Szé\tn.v~v6$~eR ~·~ a KQrtt\~y ~ttal. ki}el~lt b~1~o el.lertör.aés.i sze.rv ~Z: átut~lt 
tátnö.Q.at~s logszer-O és· sz:e~ődess~erQ feth~s~n~lásáí é:U~f18r1'Zhetl: 

O a ~!j):og<:!totf : prog,ram bef~·e.4ése he'lyszJ.ni eJlen\5rzéssel tö:rt,éhik, az igazolt teljesítésnek 
tnE1'9f$1~lQ utqlsó t~Jnogatá'$i részösszeg átv1a3:ás?-r~ c~ak ezt követöen kerál so.r. 
Nt tltöfsó ·el.számp/á~nát- h1ánypótlásra 5 naJ:> áli rer)delketésre. 

m>. KQ.teles éléi19~dni a Rözfögtálkoztatási lQgvisz.onyM:n ~Jiót, amennyiben a jarási hivatal 
k~~zv~títí El~ e.ls~dl$g_~s r:nunkaerőpracta. · 

OJ' K()te.fes ~ta.-dnr .. ~ k&lOQ1aik~4f?f~tt?.knak, a l<"ölfP.~ia.tk:Ozt:ata~i: jQ~_víszony alatt tétesrttit?t~ 
!!1Uó~váUCJI§'ls f~i!lt~teleir5f ~toló táJ?k9~~t9t a FJti:dlé.klet~ive.:J e:9yott, 

Q) A. ~01if~Oi'Gllk9~f firö:g:~mb~n b.$~.m.~t.t ár{,J.k. eszközök. g~pek. ~gyéb: tetQié.l<é~; 
~íQatt.até3i~?.-o~ I.l~m $Zárm'ilz:~~tnak. a i<~zf.QijlatKa.~ v~~e.;t& t1s~t~$gv.i.selöJ.e, taJaidoijQ.si:!~ ~ 
~~"Visal~eo · . :;:;~r urt kaM · ·1 ·tta-:+6 .ó · ~;;.,.....w.iJtít&'a~< l<ő'""'oglal~,o · tat6. · étéb · r- . . .... . . J~::; '.t.,.~ · . r-.... sQ a, . H , nr:wJ.!:t~ ,'!'o ~ . ~J·.. .. . .l\ .:z: . . e~ ... . en ~ 
p~armester: ~~ ·alp.~rgátmestér; a J.e~xt<S; a;;: )~!Je~~. ~ . R~pvlS.etöt~stulet, vaiqm)nt a 
~öagycrre.s tl:lgf.ar, tor.ábbci, . e~ao $.~J~.m~~yek ft~ e~t § ('1) bef<gza$s~ 2. ponfjáb'ah· 
m9.g}1'~~tgz.e!f nq~á.~ft~~.ói f~lajqoti~.b~/1 V139Y I!"~OY.ít~sg ~f.at.t ~Hó V:$llá*öZ$?t6L ~l)élikézo 
~$en ez.~n l<Ol~g~~- fi'é;m $.Z~FJioJh$tQ~ $}~·K~?fog1~Jk~~l?fási prog~in kerét$~en. 

4.. Ked.v~~~nyezett hozz~JárQi élhhO:t:, nugy; 

~) a: tf.:mq,Qal~~ f.oly()l:i(tá$ava1 é$ éllenorzéséve1 ~p~S.olafQ$· atl'afokat a T amo·gató é~ a a~KH 
n:yoy~titarts~·t . 

bJ ren.ti .a\laJ:P.(t ~ "f'ámqga.Jó, ~;:;, ~ :sA<.H továbbits.a gp ad6hatós:ég~k f~l.~. 
c) támoga~~ tény.M. ~Tjat ö$$te·gét és· formát~l a 'támög~tq, tüíh:t köZ.erd~~bQI. nY.ifvani;>~ 

adat<)t, nyfiva.noss.á9.c:ra h:o:z:za, · 

111. A korman"yhrvat~J (a.ft<Jti 

a) köteles a támogE!í~s jog$:~ap~[yí, tov~bbá a hatósági szérz:Öd,~$.b~o részle.t~~~tt ~'mö~.atáSi 
feltételek t!;iljesOiéS'e" ill; fl1\ltlka~.H1ói köteleze~ségék teljesí~se el:ieién á fO.gí~Jtqzt$;{9lt 
személyek v.onaikO.~ásában a K~dveiményezettnE3~ a f.ratósá:gi .::11;erzö(Jé~ $.~erlhtí tamogatást 
roegfizef.n-\; ·· 

b.) a táiJ')oga~ást ~ t<adv.ezmé.nyezett: l:gényiés~ alapja.n .qz; e,(smm.ol.é$f kO,vetö' n.6'nap u.t9!sQ: 
napJáig· a Kedvezm$nyeze..it r$S:ze(~ afu.t~ütafja; 

c) a K~ctV.ezmény~zett. áltáJ megl<ű(#6tt-e:tszámélást ~JUlllizsgá!Ja, ~ eM.?t ~Ci~T'l· 
- az tg~ny-l~s jogsz-etö$ég~t rn~,ViZ.$9~M}a1 a kéq~etm~nyezeltöt a s~üks$~~$. ~izóliylatokat 

bekén, íOetölég ~ KettveZmé»Y(:!i:~fth.él. té.teles. v.ízsg~l~tp.t (eftenCSrzé.$) kezdS:Itf~nye.z,~ 
- amennyipen a l~.oráP'plldé.$~~~~okban tUlfizetés tert.éntt; !'!Kk~:>r ~4?~1 a~ ö.ss~egg~J a fí~et.e.ndo: 

tátrrogatasi öss~get cs;öt<:k.ef:lti; · · 
d) jogosult arra, hogy; a hat6s~g,( szerzödésben foglaJtakat; v~l~mint a foglaikoztat$si 

kötélezeti:ség. betartását folyamatosan ellenőrizze, illetve· ell~öt~e~se. 



IV. A. hatósági szerzódés !'llegszegésének esetei és annak következményei 

1. A BFKH megszOnteti a támogatás folyósítását (amennyiben a támogatás folyósitása 
fo·lyarnatba'n van') $s a már feJvett támogatást részben vagy egészpen, a kö'teietetts~gsz~gés 
időpon,tjától (de leg~otábbem a tátno~atás igénybevételének napj~tóJ) a visszakövetelésről 
rendelkező határozat meghozatafának napjáig a Ket. 132. § (2) és (3) bekezdése szerint 
kiszámftoft késetielmi· pót!ékl<al nov.~Jl összegtien vis~I<PVéteCl kQIQI'I'ösen, h~ 
a) a Ked.V.!3.zméi\Y,~;t~tt - ne.Ki fé.Jrqh.ató of<b'öJ - a k1td.zött. tu:~t~l<;töi<et elrnula$zto1té;!. a 

szeriödés telje$ltes~ a ~?(j.Y~4nié,n.y~z~ttn~R ~lr6hat6 t:>kt;61 ~ Szé.rZ:ödésbén 
megh~tározott h<:!táridön be]tlf ném kez.qlX;fö.fl m~; 

b) a támog~tott rnunkakörökben a kO.tfQg1~1kozfato~at nem C! ha_tó~f!gl szerz6Qésbe.n 
mé'ghatároz~tt p'roQratn végr~hajt(lsa érc1fi~PM fo_Qiafi(C)zt;atj~; . . . . , 

é) ~. K~t:iv~tmenyez~tt á. ~ze.tz~désben, ilfelve a kér~l$i!'iben m~ghi;itátozptt é$U!3t9l elt~.tö~n 
rE)hé1~1tet~senené$:én, vagY. nem Jogszen.:lé(l ha~tná'lja. fel a támögaf~st; 

dl a. ~z.erz6désben rögzitett köfelezetts.é~ek teijesftése a K~~ményeze.ttneR félróható 
o~bQf n:em v.agy nem a tám·ogatá$1 célnak megfé'(élö mértékben, lll~tve rnJnOségbe.o 
va1osuu 111e!p 

e} a: K~c:IV~tmet;'\yez~ff ~ táfrll)g.át~ssai érintett l<özfog lalkozt~táSi Jö.gvls~.OI'\Yt ~?: Mt 6.6. § (á) 
bek-e.td.é'se, vagy a~ Mt. tS. § (1) bekezdés b) pon~áb~n meghatarozott módon 
megs~Ontelf; 

t} a haté.$á1Jr s.tertődéS. F, 1.. ponqábe!O meghatározott tám<;>gatási idöszak alatt a 
támogatottiif atoMos· vagy hasQhió Min~?k.Orben foglalkoztatott 

a. határozott ídejO munkaviszonybali álló munkavállalók munkavisz.onyát az Mt. 
66. § {8} bekezdés a), o) ponl1ában meghatározott felmón~ással szantette meg; 

b. határozattan id.ötartamv n'I"Onkaviszonyban álló mtinl<aválfalók munkaviszonyát' az 
Mt 66. ~ (2) alapján r'rfQJ«kfésév$;1 oss~efQggQ okból fel.rnöndá~sar ~.zontette meg~ 

g) megállapftást nyer, hogy a Ked\lezm.~nyezett az állá"skeresö a~!tn~zasát megelőző 
három hónapban a vele azói:ias vagy haS!li!lö munl'<al<.orben foglal\<ottatott 

a. h~áro~ott ldejti Jll\J:~J(sz-op_yb$311 álló· muol<ávál_la.lók j'l'lunkavísz.~nyát az Mt. 
66, .§. ·(8) b~ke~9és ~J, c.) p.bnijáb.~ 1n~9lla.táro.zott felmond~SSáJ sznntette meg;. 

b. h1;1t~~·r9~ttan tdötartam~, mu~~~öny~a.n ~Jlo· mt#nka~arl'~16J< titliln~\li~~ó.n.Yát áz 
Mf; .66. § (2} alapján tniii<&.!é~éveí O'ssz%fögg~ ~b61 felinóhd~SSqi stö.t,'ltétte· m.eg·; 

c. közfoglalkoztatott kozf_öglall<ozta~si jogviszony~t a~ Mt 66'. § (.8J öekez~e 
alaplán, v~Jamin( az Mt, 7'9. ~ ('f} bekezdé$ b) pon~ában meghatározott módon 
szontetté 1'11~.Q~ . 

h) a Kedvezményezett flzetéské.l1.tetél'lt1'é V~!il<f vagy annak. vészéfye fennáll; 
i) a. keret'emben, illét'{e a 1'ei~U sz~tződésben vál'laltak részben, vagy egyáltalán nem 

kerofne}< teljesftésre a Ke·dvezményezett részéről; 
ü a Keclvezrnényezett rtlszérQJ a fqgla!kpztatási kötelezettség tegalább 90%-ban nem 

teljesül, a teljesltés arányában; 
k) mag~!lé!pitást nyer-, hogy a támogatást nem a rtt~nka~r{Sigényfe közvetitett·, vágy a 

jogszabáJ"yi l<övetelményeknek meg nem felelö személy után igényelfé; 
O a ~mvsatás1 !dös?:ak alatt bel<övétl<ezö rrrun~aiogi }Qgutódl~s ~mtr a:z . új 

Kedy~-zmé.nYe:Zétt q- foglalkoztatás'i kö,telezeit~ég tén~·~Jt~sét~ IT!. ~ l:lat6Ságí $en0ctésb.öl 
eredő k()f~lezeftsegek. t~ljesftését.nem v$.1Jé!Oa;. 

m} a Ke{lveztnényez-ett a Mrköltségt~ fej~tt ta(Tiogqtá,s teljes ~$szegét a 
közf9gl~ko~to~k bérként nem fizeti meg. varamint adófiZetési' kötelezett~égének nem 
fesz ~ legett 

ri} a"3 el5Ieugel a hatósági'. szerzödésben s:terepl~· JdőRQ'ntla nem szátJ)glt el, és:. az. 
elsiémolás határideiére' vonatkozó módosnási ké'relinéf: a. eF.'KH r:te'm hagVfci láva '· 

o) m~Uapftást ny.er, hogy a Kedvezményezett az éllá::ik~resó alkalmazasat inegefőző:en 
benyiJjtott kérelmében. illetve. annak mel!ékJeteióen, tp~áb~ a támogatás e.l$4ámotás~ra: 
vonatk.pz<fi' bízQnylataibíii.n, az. elöb.bl pontokPan nem emiltett e-gy~b vatót41\'l acta.tm. 
S40JQáJ~U:;tt (vagy a vaf6S· tényeket elh~Jgatfa}t e~ 'a . Va!6S. adatSlOfgáf'!af~&: eset~t\' a 
támogatás nem fett voi na megallapltható, illetve nem nyújtható; 

p) a tamog~tás - jogszabályban meghatároz{)ft feltételek hiány~an - nem lett volna 
megá0apíthat6; 

q) a Kedvezményezett a hatósagi. szerzödésben fog la!t~k elle(lőrzését lehetetlenné teszi., 
vagy nagymértékben akadályozza; 

r 



r) h~ ~g.Yéb o:koóf.jogalap né!kUii kifi~etés. történt, é.s a támogafás felvétele teljes egészé.ö.en 
jogaJ~p· né'(ktiit voJt · · 

s) q t~mo,gat~_$bói b(!s.Z.$tzett. na_gy értékű f?fg.yi e.szk6zoket és irn:m~teti~is jávakat a 
Táh"lbg,:itó hö~;z:ájáftlfása néi.kul, ~ támog,atás nyújtásától $Z.8_tiif(ott ~ éven b-elűl elid~g·enltl 
va~w rfi~~terh.eR · 

t) ~~$,~~'2jtást ~x(~[1 -~~~~~Z: €ri,nt~tl ~é~.~~Y~k~t az ~lk,al,m~~.~UkEtt: megei~'Z~· 3 r?.n~p~aq 
~~rrt:l..li.Y:f-1'\ fo:glaikO~lfáSra jj]myo:l*. !O!)ViSfö~~Mn "; :l ':i§ .n-em.· é~e . .a· közfo'gi§.J.~oi:f.átasl 
foR.Yí5~~~ .":" Jogl'al_köita1!á',, fűqgét:re·nöl a .iogv_iszo_rit' _me~~z{í;'hés~·A·ek . n:r6di~t61 és: •. a 
munkak-urtt L · 

u) ~ !\e~v~i~~Hiyezett a . k9zb$z!3.r.zé.sre: vo.n.atk~Zó jö.Q:$tabályokat me~$érti, a 
Kö4.-bé$;?:$rzé$~.kkel- f\aposo.lafos k<5.teJez.ettségériek n~m tesz. er~g;et: 

2. A SFKH a ~:Ivett tái.lidgatás.t áz' áfé!Jbiakbari mégticitatotottak szerint az· adott i.dO.szakfa 
von~tk9.z<>.'an ará-nyosan· 'il~gy az aóo:tt id~$Z~~ra: V'Q'rlaU<ozóa:O k~v.et~H. vi·s.sza, a 
kőté1!3~'$ttsé'gszaQ$s. iqqpQhlj$.!6í ~(.!'~ 1~9.kötáb~an: a t~rrrogGj_tá.$· igériybeilé.t~l.étlJ~k oapJá.t(l~) a: 
vl$i!a.k~.vefe:l~st"ö.i rend~O~~io batárQ~t m:egho~ata:l$tia~ ·Mpj'áig a- K~t~ 1a2, § (.2:) és; (,3.}. 
beké~qes-e. $z~:Wnt k\$ZátnJt~ft Ké&e.Gelmt p.óUékkaf ne?.v~lt ~ssz~gb.~ri k.QiöiTő$e;n, · · 
a) h~ a· ~'tf-dVez:rt:té.tJY.~;Zert Qlyaf\ ídőta~~mra i~'$nY.el.t'é~ kaP.Qtft~roo.g~t~m, amel~re. ttér il few~ 

~óci~Xis hoZZ~J$.t-~i~si ~d~~ P.~$.1&~1-l<JíWiezett~; 'h~m te.i'h.~iJ; VattY. a ~{1afás: e.gy részét 
nem· ti" ·r --. , · ""';.trld ·f 1~ tat....,.'-' »··v.H · · ·· ... ~6:1\1 : b."-ti't"'tt··":-ét ·e.l'tf.·· r ·do . . . . IZe.! m~g. ~ !\. ~--.Q i;t.o..Q4 Q~!J,·~!\, v.ag, az; enQa~o~ .... ..l'el..!ii~t .... . e:'-' ro ~ .. a a .. an 
t~rt~t a ~fi;l;d.g~~$ kltit.e~a~ v.t~f~~~ . 

b) ~a é:l Ke:d.ve.~tMn.y~ett ~ rrregi~n~e.Jt. ~s k1a.tatt RöliM~tle.rl kf:!ltséQet a tényteg_es 
fögta!Jtö;t~fáStól lia:gy.o.bb mélt~kb.~n i~nyetta ·me~ és. att~! nem számélt el, a kiutalf 
t~~p.ter-:~rnqga~st n.em fttet\é vi'sS.za a~ utö.fs6 ~lsZaitl$1á&.l határid ö tg.; 

<>-1 a Kedvel:m~tiy~~~tt Q/y.?n ,ídötartamt.a fg:~~é.lt és t<a~ott t~J;ltO,Qatast; ame~ idotartam a:Jaft 
az rvll Ql. §' (li1á$ tíÍl,ll1.k~éJd.óné1 tör:té'n,ö tnÜJII<$Vé.gZésj{ ~gy a 214. § (muhkaerQ ... 
kölc,sönz:és) .$terlntf mt~.nkavé;gzés tö.l'tént; 

d) ha ~&Y,ét? ö.l\l,1t?1 j9~~~~p b~lkOti Rlfit.éléS; (f~l~éte1) t'örtén~ dé a támogatás (kifizetése). 
f~M~.t~J~ n:l;m. tE!lje.~ E!g~:s~.bén JCigalaP iléll<!.ilí,_ 

~) á K~QV~tiiflMY~~t ca l<Uf~n · lit,ifrut<~t0k~an ~laU, ~· j~fen Általános Szerződ$.si 
Felf~tetek l( 1. bb) it<\1h~~l:$.ri ~örQifrt továhl).fo~latf<ottilt~sJ é.s. téivábbmOködtetéSi 
Kö.t~f~~~ff.$Mk at.. ~f~frt~ v~íalf id~tarta.rnban és ifiódon n·~m te$z· e Jeget, 

fl q: K~~~~tttrénye.zet.t q~ M.t VL ·f.E;!J~~f~ Jogufói;lláat a támogató' jövéhagyása nélkol 
va!9'$.[q91. m~. · 

~.· Am:enn}d:beö m~s:állaplfá$1 _hy$1, hP.'~Y· a ~~dv~z.mény~~~tt:. .. 
~ ? (i;d_nö.ttkép~é"S.t: s~r:~dÉf.sS'$1' r.~9~Ik~~~' M.Zf9g!atR.o.zta.to.ttak. részén~ r:tem 

b.itt$s.itoita, nr:ew~ nem ~ f~1ál$ttR«p~e~r s~e.~®é.s ster.iot biztosrtorta a képzé~ben 
~ rÓ: · " sz.v.·{!l "' tb'' ..t<k_i;<..;· ~~· f'~ ... -~~h~ • . lt!'\I,IW.<;;t 

a J~le1-1: f.í.Qkomenrum ll. 1... a.~l P.P.n~a a.~c}. ~lpqntjáb.ah foglalt kötelezetfsegének n·e.tn 
~tt ets.g-et, · 

a .BfKH ml;!g:;zl;rri(eti ~- tatnoga~s foiyósításáf. és' a már fe.ivett támogatást részbei1 v.ag-y
~~ilr .ké.se~elmi pqtlékkal. nov~ ll összetJbe-n vísszak~v.et~ii? 

4. AmE?.n.n~dben a:z IV. 1-2, pootof< alapján meg]1atárö'Z.ótt V.i$$~a:tizélési kof~l~~éttséQ.ér:iek a 
Kec::ive.z;mény~zett a vlssza.kővete1ésről r'érrdelkezö h~tározatban· rnegjelöJt h_~tárid5i~. nem tesz. 
ele.Qef, e h.afár!dö elrnllfasz.tá.sának rtapjá'fól a befizetés· napJáig a i~mogatas ö.sszef)ének 
alapui,Véte!étel kiszámftQtt késedé)rtii pótlékot is kötele.s m.egfizethi. 

5. Ame.noy[ben a- kedvei.mé'pyezett. ~ t~a.tós~g! szerzöd.éS és Mriak i"Oerllé.kl é~el ·sz~tiiJtt, tejjes !<örü 
és naprak.ész. szem$1yr. -;talafilirit r.nunk~V.égz.ésre von.atkoző $.~ é9Y~P. elö(rt "'yilv~rt~s.i 
kóteJezettségé,,nek· ne'Ó'l té'$Z e!~g~t. vq-gy a nyílVáhtarta'S_qk~f· V8.l6t)a;'n qQ'i;lttá"rta~niö'i$1; 
hiányos'an, iílétve ri~m q-t; ~j~Jrl mó.cfon v~z:e.~. a tamog:afast: ~- SFKH f,~s~bé.i.'!' \(~gy e.g,é.S~beh. 
visszaköyetellieti. A vi~zp_kóVetele~·. a köt~l.e-zettségsz~é$ id'őpMtj{lt61 a V\s$.takö\ie1~1ésröl 

3 E rendelkezést csak a-zokban a proBram.okpan keli alkalmazn:l! amelyekb~n q Kö~f(",)~fa.lko:z:ta;tQ~. ~í:~(l;l~lyek ? 
GINQP-6.1.1--15•10'1.5'-0óööi aföMs:í,-tös~amÚ; ...,AI~·c,So'ríY l<épze~egűek es ~Qif9@~iK9z.tatoti?.k K~~:é'W' cílitlű 
pröjekt keret~hen k~pz~$en. ve:sz:nek réS.~~- . 

' 
l 
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rendelkező határozat megtlOZélta!á,n·ák napjáig a Ket. 132. § (2) és (3) bekezdése szerint 
kiszámított késedelmi pótU,kkal növeltösszegben történik 

6. Auamháztartáson kfvoH közfogJalkoztató. esetében, amenny.it>~n- a· Khyt. qjápján a kéretem 
me!lelde.t{!beri t~tf nyilatkozata va[6.tlan, ~ tötvériy szerintj . éri'olettseg. illetVe 
ö~.z~férhr:;tetlens~ (enn.ál~ a t~ogatá~ írá.ntl kérelem Wé~el~h'Séflél és az e.zel'l alapt1.16 
dönté~~ n,e.vezetesen a támogatá~rcl szól6 ható.ságf szetzö_éfé$ sémmisségét a Témogató 
határo~tba_n megállapflja, a fojyÓSito.tf támogatást a kőzfogfalkQzt;:itó egy összegben, á 
folyós!~ é.& a visszafiz-eté~ időp~nf@ közOtti id~szal<ra eső, ~ adózás rendjéről szófó 200S. 
éVj XC'O. tör'Vá~yl;>err meg~;fltQZott késedelmi pótlékJ<a1 nt'iVe!t Összegj)en köteles 
visst?.térl{~tli. f~t$vé, ho~ a _~ze'i;ZÖdé$ megkötése óta á kételembeh foglaltak mé~ nem 
valóstdt9~ meg, llleitve a dOhlW:'I9t:atal óta még nem telt el 6 lióriáp. 

1. A f?t:'KH megs.ztintetl ~· tam~gatá$· (Q'Iy.Oslt$sat korono.s~n. 
• a közfögla[ko~atási lógVi$zony. me~s·zűriése és a jogszabá~y (lll. hatósági szerzödés) által 

nem tilalmázott megszünt~~éSé es·etében, 
• ha a Kedvezmér'\Yezett cs.O'de!Járas, felszámolási eljárás, végelszámolás vagy egyéb- a 

megszontetésre irányurá, jogsiabályban meghatározott- eljárás alatt áll. 

A BFKH megszOntethetl a támogatás folyósftásál kOiönösen, ha 
o a Kedvezményezett adatszol~llatásílbejelentésl !«)fe(ezett~gét hátáridőben nem 

teljesfti, avagy annak hiányosan tesz eleget. 
• ~ K.eqvezményez~tt a kormányhív.ata.l ellahörz,és,$t ák'?dáfyott<;l·, 
• <;i: ető1eg. visszafr~etésll<ötelezettségé.t nem, vagy hiányosa~ te.Qésf.ti. 

8. fia a BFKH a hat0$ágl' szerz.Q.desben vállalt kötelezettségeit nem te1Jésftl1 a Kedvezményezett 
<;~ t~IT~$ltés.te iranyuJ6 felhfvá'sa ~redmenytefenség,e esetéti -a· stetzöd~sstegés tudomására 
jiJtáíxltól $~?tnftott hamiinc napciii o·erol - a Közigazgatási és munkaDgy;· birósághoz fordulhat. 

9. A .SZ.ertödéspen nem sta~ály.gzqtt fettételekre a 2011. évi CVI. ~ény, a 37512010 .. (XIl! 31.) 
Korm.. tel!~~let, 'lálárhlnt a 170/2011. (VIIJ. 24.) Korm. renderet elölr«sai az irányadók.. A 
kérelem', ~ l<~i'ef$lii tnelt~et~i a sz~rződéskötés fellélelelret)t meghEltározott dokumentumok 
aSZ.~déS elVá~szthStartan r'é$Zéit képezik. . . 

V. Egyéb fef.téteJ.ek, I(Ötel~-zettségek, kikötések: 

1. Kedve.zményez~tt tudornásuf v~zi, hogy 

a) kötete.& a támogatásQÍ< Jebonyolftá.sában rés.zt vevő é~ a koltségvetési támogatást 
e(lenorz,q s4~rvezetekkel egyottmOködnl, az ellenőrzést végző szerv képviselOU 
eflen~rzésj mtmkájukban a megfelelő dokumentumok, szár'W!k. a megvalósltást lgazoJ6· 
c;>l<mányQk', biZQnylatQ'K rencteil<ezésre bocsátá'sáVal, valarnint a fizikai teiJesftés 
~~~~ában a helyszínen iS se~ítenl. Ha a kedvezményezett az ellenőrzés során 
felróható magata~Sá.V~l. az: ~llenOrzö szerv munkájat e11ehetetleolt~ a Támogató a 
~mogatói o~lratot visS.::t~VOl]_ft?tj~"' ~ támogatási szen:ödéslöl el.állhat A támogatói ökírat 
visszavonása, a tAmog!:!tá~{ $~e'tz.qQ.é~töl YE!Ió elállás eseten a. Kédvezmén·y,ez.ett az ad:díQ 
íg~riybe vett költ~égvetést tá.r.nögat,ást Mt~les visszafi:~;etni. 

b) a számVitelről szóló. 4dOö. éYí; O,. t~rvéhy 169. § (1) békezdésé. alapján a gazdáikedo az 
Uzleti. évről készitett bést~mölót, az ozleti jelentést, v~lalli.(rlt az azokat alátámasztó 
leltárt, értékelést. főkönyv) !<.fvottatót továbbá a naplóf~~~hWet vágy más, a törVény: 
követelményeinek megfelelő nyilvántartást olvasható forrnában r~galább 8 évig k6leJes 
megőrizni. -

2. A Kedvezményezett tudomást.tl ve,.sZI. hogy a hatósági szen:öd~~ rneg~6tése után a BFKH 
ellenö-rzéseket végezhet a vállalt kötel~zettségek teljesitése érd~"képen. Az ellenőrzés kiterjed 
a támogatás jogszerüség~r~, a támogatott kérel~mben tett nyilatkozatainak 
valóságtartalmára, a támoga(ás felh.?sználásának jogszerO~ég~r~. A Kedve;:rméflyeze.tt az 
ellenőrzést köteles eltömi. Az. ellenőrzés a támogatás folyésftásána~ kezdönapjától á 
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folyősitás befejezését kővetö 5 éven beiOI történhet. A Kedvezményezettnek az. 
alapbizonylatokat a támogatás J)efeJezését követően 8 évig meg kell őriznie, 

3. Amennyiben a Kedvezményezettnél lezajlott bármely ellen.örzés mulasztást tár fel, a 
Kedvezntényezett kötetes vizsgálaiot Íhdlfani a mulasztás körülményeinek feltárására. 
Amennyibeh a vizsgálat megállapítja, hogy a fegyelmi eljárás meginditásának körűiménye 
fennáll, köteles azt megindítani -

Atvettem: 
1 11 D 

... et.~~ .... U~~~-·· · ·· ·· 
Kedvezményezett atafrása 

Dátum{ .~l. ... t.Q..({ .... H: .... ~l., ... 
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BUDAPEST FŐVÁROS 
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Tárgy: Baptista Szérefetsz<llgálat EgyMzl Jogi 
Szernéfy hajléktalan m!ritapfogram j 
támogatás fíqtós$gi S4é~ése l 

HATÓSÁGI SZE~ŐDÉ$ 

amely létrejött egytészról Budapest Főváros Kottnányhlv~ta!a (székhely: 1Qq6 Budapest, Vád u. 62· 
64., ~épviseli: dr. György István konnányniegblzott} a továbbiakban: BFKH. 

másrészről a Baptista Szerete1szolgála{ Egyházi JQ'Si $zem$fy 
székhely: 1111 Budapes{, .Budafok! út 34/b 
adószám~: 18264825·1'-43 
szá'mlavezetö pénzibtézet Unic·redit Sank Htmgary Zrt 
számla száma: 1 0918001·0000007 4-t081 0 245 
Répvisell: Or. Miletics Marce1i 
a továbbiakban~ Ked.Vézményez~.tt 

mmt szerzöd5 Felek KözOtt a· kt>Zfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásakról sz616. 37!5/2010, (XII. 31.) 
Korm. renl$,elet alaplán a Kedve:z:ményez..ett által megvaló!ilt.and.ó országos közfogfaff(oztatásl 
rnintaprograrn céljából a BelllQY.infnisztériurn (továbbiakban; Támo!Jató) aM/15a03r 1 :2/2'01 "l számú 
dőntésének meg'fe1et.öé(l, a· két~embe.n meg_fogaJmaz:ott célok es feladafoR· rnegvaiOs.ftása érd~kéb.én, 
az alullrott nap.9n é~ hélyen az alábbl faltételek mellett. 

l. Támo.gatás fomlája, niértéke. a támoga@s folyósitásának időtartama, támogatasának 
nyújt~ártak, fory6sftásána.k egyéb feftételei: 

1. Kedvezmény~z~tt 15 fő regisztrált álf~skefesö, tov~~bá olyan álláskereső, akinek legalább 
ne~yven szá~lékos rnértékú egés.zségkárosodását a rehabliitácíós szakértőt szerv 
megallapftotta, vagy aki vak-Qk személyi járadékábar'l. részesOL vagy aW togyaték.c;>ssági 
támogatásban részsol, etJJsrne.r$st l<érö, a kijelölt. tartózkodási helyen élő harmadik országbeli 
áUampoJgár valamint fogffilkoztatást helyettesítő támogatá.sta jögös·ult. illetve a megváltozott 
munkaképességü személyek ellátás~iról sz..óJó. töNény szer!nti r.ehaQUi~.r;iós ellatásban 
ré~e.sOiő szem~Iy (G! továbbiakban: áUásl<.e:resö) kOzfoglafkoztatásijogViszony keretében történő 
foglalkoztat~sához 2017. 12. 01 naptól 2018. 02. 28 nar>tg legfeljebb mindösszesen 18 0.07 
690,· Ft, azaz t~ennyolcrnUHó-hiitezér~hatszáZkl!encve.n forint összegű Vissza. nem téritendö 
céltámogatásban részesOl q?, alabblak. szerlnt: 

a. Otszágos m[nt<;lprögram keretében 15 fö állásk~.réső körog(alkoztatásából eredő 
ko.zfog]q"lkoztatási béréhez és az att terhelő szociálls hQtiájari.Jiási adóhoz 4 068 868', ~ Ft 
támogalást n~ft. 
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