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NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

A pályázat kódjele: MPSZ Zala 2020-01 

A Zala Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) a foglalkoztatás elősegítéséről és 

munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 13/A. § (1)–(4) 

bekezdése, és a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható 

támogatásokról szóló 30/2000. (IX.15.) GM rendelet (a továbbiakban: GM rendelet) 1. §-a, 3. §-a,, 11. 

§-a, illetve a 21–25. §-ai alapján nyílt pályázatot hirdet az Innovációs és Technológiai Minisztérium 

ideiglenes nyilvántartásába vett munkaerőpiaci szolgáltatást nyújtó szervezetek számára 

munkaerőpiaci és foglalkozási információnyújtás továbbá helyi (térségi) foglalkoztatási 

tanácsadás támogatására Zala megyében.  

1. A PÁLYÁZATI KIÍRÁS CÉLJA 

A pályázati felhívás célja munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtása külső szervezet bevonásával, 

amely 

A. szakmai rész: munkaerőpiaci és foglalkozási információ nyújtásával elősegíti a megye 

elmaradott térségeiben és/vagy a megyében a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő rétegek, 

álláskeresők számára a munkahelykeresést, a munkához jutást (elhelyezkedést), 

B. szakmai rész: helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadással, szakmai és módszertani 

segítségnyújtással hozzájárul a megye foglalkoztatói (munkáltatói) számára a térségben a 

foglalkoztatási helyzet javításához, a gazdasági élet szereplői közötti együttműködés kialakulásához, 

a foglalkoztatási feszültségek kezeléséhez, a vállalkozási tevékenység élénküléséhez és új 

munkahelyek teremtéséhez. 

2. A SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁNAK IDŐTARTAMA 

2020. június 01. – 2021. május 31.  (12 hónap) 

3. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS JELLEGE, ELNYERHETŐ TÁMOGATÁS FORRÁSA, MÉRTÉKE, ÖSSZEGE 

A pályázati kiírás jellege: Nyílt pályázati felhívás. 

A támogatás forrása: a Nemzeti Foglalkoztatási Alap Foglalkoztatási Alaprészének Zala Megyei 

Kormányhivatalra meghatározott 2020. évi decentralizált kerete. 

A támogatás mértéke: a szolgáltatás költségeinek teljes összegét elérő, vissza nem térítendő 

támogatás. 
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A támogatás felhasználása: a támogatást kizárólag a jelen pályázati felhívásban szereplő 

szolgáltatásnyújtás indokolt kiadásaira lehet felhasználni. 

A pályázat keretében adható támogatási összeg legfeljebb összesen: 52 500 000 Ft (azaz 

ötvenkettőmillió-ötszázezer forint). 

(2020.évre maximum: 21 000 000 Ft, 2021.évre maximum: 31 500 000 Ft kifizetés tervezhető) 

A támogatási összeg az esetlegesen felmerülő általános forgalmi adót is tartalmazza. 

A felhívás keretében egy pályázat támogatása tervezett. 

4. A PÁLYÁZATON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI 

A pályázók köre:  

A pályázaton részt vehet olyan egyéni vállalkozó, vagy jogi személy aki/amely: 

a) szerepel az Innovációs és Technológiai Minisztérium munkaerőpiaci szolgáltatást nyújtók számára 

létrehozott ideiglenes nyilvántartásában, mint munkaerőpiaci szolgáltatást nyújtó szervezet, 

amelyről nyilatkoznia kell (P/3. sz. melléklet). 

b) vállalja, hogy a pályázatban meghatározott célcsoportok (szolgáltatást igénybevevők) számára 

térítésmentesen nyújtja a szolgáltatást, 

c) a pályázat benyújtását megelőzően legalább az egyik szakmai részen (komponensben) egy évig 

folytassa azt a szolgáltatási tevékenységet, amelynek támogatására a pályázatot benyújtja, s erről 

nyilatkoznia kell, 

d) alapító okirata, társasági szerződése, alapszabálya, egyéni vállalkozói tevékenység 

nyilvántartásba vételéről szóló igazolása tartalmazza a feladat elvégzéséhez szükséges 

tevékenységi kört, 

e) vállalja, hogy a pályázati felhívásban meghatározott dologi feltételeket a támogatott szolgáltatás 

nyújtásának teljes időtartama alatt biztosítja, 

f) vállalja, hogy a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban tudomására jutott adatokat 

rendeltetésszerűen használja fel, 

g) garantálja, hogy a kormányhivatal által támogatott szolgáltatást nyújtó személyek megfelelnek a 

GM rendelet mellékletében meghatározott feltételeknek, 

h) vállalja, hogy a támogatott szolgáltatást igénybe vevő személyeket, szervezeteket a 

kormányhivatallal kötött megállapodásban (hatósági szerződésben) rögzített, azonosításra 

alkalmas módon nyilvántartja, 

i) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 82. §-ban meghatározott - 

feltételeinek, és azok fennállását igazolja, 

j) tudomásul veszi, hogy a támogatás nyújtása esetén a támogatásban részesülő szervezet, vagy 

egyéni vállalkozó által nyújtott szolgáltatás szakmai és módszertani ellenőrzését a kormányhivatal 

látja el,  

k) vállalja, hogy a támogatással megvalósított szolgáltatás elvégzésére másnak megbízást nem 

adhat (alvállalkozó igénybevétele kizárt),  

l) vállalja, hogy az elnyert támogatást kizárólag a pályázatban foglalt tevékenységre fordítja, 



MPSZ Zala 2020-01 nyílt pályázati felhívás 3 

m) tudomásul veszi, hogy a támogatott szolgáltatással összefüggésben a kormányhivatal a 

támogatást kérő számára nem adhat át általa nyilvántartott személyes adatot, valamint nem 

hirdethető álláshelyre vonatkozó munkaerőigényt, 

n) vállalja, hogy folyamatosan együttműködik a Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és 

Munkavédelmi Főosztályával és érintett járási hivatalainak foglalkoztatási osztályaival, 

munkaerőpiaci pontjaival, továbbá ennek keretében részt vesz a tevékenységéhez kapcsolódó 

konzultációkon és a szükséges előzetes szakmai felkészítéseken, valamint beszámol és adatokat 

szolgáltat az elvégzett tevékenységéről, 

o) vállalja, hogy folyamatosan konzultál a munkaerőpiaci szolgáltatással érintett foglalkoztatási 

osztályok vezetőivel az aktuális munkaerőpiaci helyzetről, a térségi munkaerőpiaci és foglalkozási 

információs igényeiről, illetve a munkaerőpiaci és foglalkozási információnyújtás eredményéről,  

p) eleget tett a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 

törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének, és 

q) átlátható szervezetnek minősül. 

5. AZ ÁVR. 81. § ALAPJÁN NEM KÖTHETŐ TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS AZZAL, AKI 

a) nem felel meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 48/B. §-

ában és 50. §-ában meghatározott követelményeknek, 

b) jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási, vagy egyéb – a 

megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll, 

c) a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot 

szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett, 

d) a támogató által vagy jogszabályban meghatározott mértékű saját forrás nem áll rendelkezésére, 

továbbá azt nem igazolja, vagy arról nem az Ávr. 75. § (2) bekezdés c) pontja szerint nyilatkozik, 

vagy 

e) jogszabályban, vagy az Ávr-ben a támogatási szerződés megkötésének feltételeként 

meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett 

nyilatkozatát visszavonja. 

6. NEM INDULHAT PÁLYÁZÓKÉNT, ÉS NEM RÉSZESÜLHET TÁMOGATÁSBAN TOVÁBBÁ 

a) az, aki a támogatási döntést meghozta, vagy aki a támogatási döntés meghozatalában döntés-

előkészítőként részt vett - a kormányhivatal részéről a döntésben és a döntés-előkészítésében 

érintett személyeket a pályázati kiírás mellékletében megjeleníti (P/4.a. sz. melléklet), (Áht. 48/B. 

§ (1) a) pontja), 

b) a kizárt közjogi tisztségviselő: az, aki a támogatási döntés időpontjában a Kormány tagja, 

államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár, megyei közgyűlés elnöke, 

főpolgármester, polgármester, regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselője (Áht. 48/B. 

§ (1) b) pontja), 

c) az Áht. 48/B. § (1) bekezdés a)–b) pontja szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozó 

(Áht. 48/B. § (1) c) pontja), 

d) a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével az Áht. 48/B. § (1) bekezdés a) és b) pontja 

szerinti személy tulajdonában álló gazdasági társaság (Áht. 48/B. § (1) d) pontja), 
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e) az állam, a helyi önkormányzat, illetve a köztestület legalább 50%-os közvetlen, vagy közvetett 

tulajdonában lévő gazdasági társaság, valamint a sportegyesület, a sportszövetség és a polgárőr 

szervezet kivételével – az olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy, 

vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, 

amelyben az Áht. 48/B. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti személy vezető tisztségviselő, az 

alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi 

személy, vagy a szakszervezet ügyintéző, vagy képviseleti szervének tagja (Áht. 48/B. § (1) e) 

pontja), 

f) akinek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van (Áht. 50. § (4) bekezdés), 

g) aki az előző években a támogató által azonos célra biztosított költségvetési támogatás 

felhasználásával jogszabályban vagy a támogatói okiratban, támogatási szerződésben foglalt 

kötelezettségét megszegve még nem számolt el. 

7. A PÁLYÁZATI KIÍRÁS SZAKMAI RÉSZ ÖSSZETEVŐI (TARTALMA, CÉLCSOPORTJA, MÓDJA, MÓDSZERTANI 

ESZKÖZEI, FELADATOK) 

A. szakmai rész: munkaerőpiaci és foglalkozási információnyújtás 

Tartalma: 

A munkaerőpiaci és foglalkozási információ nyújtása szolgáltatás a foglalkozásokra, a térségben 

elérhető képzésekre, a régió, a megye, valamint a kistérség munkaerőpiaci helyzetére, a munkaerő-

kereslet és -kínálat helyi jellemzőire vonatkozó információk nyújtását, a foglalkoztatást elősegítő 

támogatások és az álláskeresési ellátásokra vonatkozó lehetőségek ismertetését, továbbá a 

foglalkoztatással összefüggő jogszabályokkal kapcsolatos tájékoztatást és az azokról szóló ismertetők 

átadását tartalmazza. Cél, hogy a szolgáltatás által az ügyfél tájékozottabb legyen a helyi, térségi, 

országos munkaerőpiac intézményrendszeréről, betölthető álláshelyeiről és azok paramétereiről. a 

munkát keresőknek nyújtható támogatásokról és szolgáltatásokról, azok igénybevételének 

lehetőségeiről, feltételeiről; ismerje a munkaerőpiaci képzések rendszerét és lehetőségét. 

Az információnyújtás magában foglalja a Foglalkozási Információs Tanácsadó iroda (FIT) keretében 

végzett munkaerőpiaci és foglalkozási információnyújtást is: A FIT egy komplex, öninformálódásra 

épülő szolgáltatást nyújtó hely, amely elsősorban a pályaválasztás, pályakorrekció, munkavállalás, 

önfoglalkoztatás előtt álló személyek széles körű tájékoztatását segíti elő, a helyes döntés érdekében. 

A szolgáltatás lehetőséget nyújt a célcsoportok számára, hogy az öninformációra berendezett térben, 

valamint a kihelyezett információnyújtás segítségével a megfelelő munkaerőpiaci illetve 

pályaorientációs döntést meghozzák. 

Célcsoportja: 

Az uniós programok keretében ugyanilyen típusú szolgáltatásban részesülő személy kivételével azon 

személy, aki az elhelyezkedéséhez, képzésben való részvételéhez, pályaválasztásához, 

pályamódosításához, munkaerőpiaci esélyei növelése érdekében a szolgáltatást igénybe veszi és 

hozzájárul az adatai e célra történő nyilvántartásához: 

 nyilvántartott álláskeresők; közvetítést kérők; szolgáltatást kérők; közfoglalkoztatottak; inaktívak; 

csoportos létszámleépítéssel illetve elbocsátásban érintett munkavállalók; képzés iránt érdeklődők; 

elsősorban általános iskolák-, középiskolák-, továbbá felsőfokú oktatási intézmények tanulói, ha 

pályaválasztási vagy pályakorrekciós döntés illetve elhelyezkedés előtt állnak. 
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Módja:  

A GM rendelet 3. § (3) bekezdése alapján az információnyújtás történhet önállóan, vagy állásbörze 

formájában a Kormányhivatal Járási Hivatalainak illetékes Foglakoztatási Osztályain, vagy külső 

helyszíneken (pl. iskolák, pályaválasztási kiállítás, egyéb). Az információnyújtás egyéni tájékoztatás, 

illetve csoportos tájékoztató, csoportfoglalkozás formájában valósulhat meg. 

Az egyéni információnyújtás mindig az információt kérő személyes igényeit figyelembe véve, 

célirányosan történik. A csoportos információnyújtás, tájékoztatás, strukturált keretben, de mindig a 

résztvevők igényeihez igazítottan (kérdések mentén, tematika szerint, a célcsoport jellemzői alapján) 

kerül megtartásra. 

Csoportos információnyújtást a Kormányhivatal oly módon is elfogadhat, hogy a szolgáltató eltekint az 

egyedi adatok nyilvántartásba vételétől, csupán a csoport létszámát tartja nyilván (például az alap, 

közép- és felsőfokú oktatási intézmény tanulói csoportjai preventív céllal részesíthetők munkaerőpiaci 

és foglalkoztatási információnyújtásban, s ekkor személyes adataikat nem kell nyilvántartásba venni). 

Módszertani eszközei és ellátandó főbb feladatok: 

A munkaerőpiaci információnyújtás elsősorban személyesen történik, de történhet telefonon, 

elektronikus levél útján is, valamint papíron (tájékoztatókkal, szórólapokkal, prospektusokkal). 

Elsősorban munkakeresők részére az igényeiknek megfelelően nyújt információt az alábbiak szerint: 

a) az álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel feltételeinek ismertetése, 

b) regisztrált álláskeresőnek jogosultsági alapon járó ellátások, foglalkoztatást segítő támogatási 

lehetőségek és szolgáltatások, és igénybe vételük jogi feltételeinek ismertetése, 

c) tájékoztatás a foglalkoztatási lehetőségekről, a munkáltatók által támasztott követelményekről, 

d) tájékoztatás az öninformálódás lehetőségeiről, 

e) tájékoztatás a közfoglalkoztatásról, a közfoglalkoztatásba kerülés módjáról és feltételeiről, 

f) a munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű célcsoportokról, azok jellemzőiről, valamint 

g) információ nyújtása a foglalkozásokról, a tipikus és atipikus foglalkoztatási formákról, a 

foglalkoztatási jogviszonyokról, a térségben elérhető képzésekről, a megye, a régió, valamint a 

kistérség munkaerőpiaci helyzetéről, a munkaerő-kereslet és - kínálat helyi jellemzőiről, a 

munkáltatók által támasztott követelményekről, 

h) az interneten és más médiumokban megjelenő álláslehetőségek figyelemmel kísérése, 

i) a Kormányhivatal illetve a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat internetes honlapjain 

(https://nfsz.munka.hu; http://www.kormanyhivatal.hu/hu/zala; https://vmp.munka.hu; 

https://www.nive.hu) az információkhoz jutás lehetőségeiről, az egyéni regisztrálás módjáról, a 

regisztráltatás helyeiről való tájékoztatás, 

j) foglalkoztatással összefüggő jogszabályokkal kapcsolatos tájékoztatás nyújtása és az azokról 

szóló ismertetőket tartalmazó írásos anyagok gyűjtése, rendszerezése, frissítése és rendelkezésre 

bocsátása a szolgáltatás célcsoportjának, 

k) a foglalkoztatási osztályokon lévő információs pult működtetése, információs szolgálat ellátása, 

l) csoportos tájékoztatók szervezésében történő közreműködés az álláskeresők és munkáltatók 

részére történő információnyújtás biztosításával, 

m) a Kormányhivatal által szervezett rendezvények (állásbörzék, karriernapok, pályaválasztási 

kiállítások, munkáltatói fórumok stb.) lebonyolításában való közreműködés és munkaerőpiaci és 

foglalkozási információnyújtás a célcsoportok részére, 

n) a szolgáltatáshoz kapcsolódó adminisztrációs feladatok ellátása. 

https://nfsz.munka.hu/
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/zala
https://vmp.munka.hu/
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o) a FIT információnyújtás keretében az alábbi szolgáltatásokat kell biztosítani egyéni és csoportos 

formában: 

 pályaválasztás előtt állók, pályamódosítás vagy pályakorrekcióra készülő célcsoport számára a 

pályaváltáshoz kapcsolódó tájékozódás segítése - figyelembe véve az ügyfelek egyéni 

élethelyzetét, körülményeit (pl. érdeklődés, képességek, készségek, iskolai végzettség, 

munkatapasztalat, egészségügyi alkalmasság, szociális háttér, stb.), 

 preventív csoportos tájékoztatók általános és középiskolák tanulói részére, az iskolaválasztás, 

továbbtanulás, munkavállalás kérdéseiről, 

 a FIT szolgáltatásainak ismertetése az általános és középiskolás diákok, valamint 

pedagógusok, szülők számára, 

 csoportos pályaorientációs önismereti és pályaismereti foglalkozás tartása pálya-, illetve 

szakmaválasztás előtt álló diákok részére,  

 pályaorientációs információs nap tartása osztályfőnököknek, 

 az önismeret fejlesztése érdekében számítógépes vagy papír alapú kérdőívek kitöltése, 

 a pályaismeret bővítését célzó Nemzeti Pályaorientációs Portál használata, médiatár 

igénybevétele, 

 információs-, szakmabemutató mappák, ismertetők és egyéb tájékoztató anyagok 

elérhetőségének biztosítása, 

 teljes körű tájékozódási lehetőség helyi, térségi és országosan elérhető képzésekről, képző 

intézményekről, betöltetlen állásokról, helyi, kistérségi munkáltatókról, civil szervezetekről, 

magán-munkaközvetítőkről, aktuális állás- és képzési börzékről, rendezvényekről,  

 a Kormányhivatal foglalkoztatási szervezeti egységei által indított képzések ismertetése, 

segítségnyújtás a képzőhelyekkel történő kapcsolatfelvételben, 

 önéletrajzírás elkészítésének segítése (információnyújtás az önéletrajzírás szabályairól), 

állásinterjúra való felkészítés biztosítása, 

 felkérés esetén tájékoztató előadások tartása pályaválasztással kapcsolatos rendezvényeken, 

 együttműködés az alap-, közép- és felsőfokú oktatás területén működő pályaorientációval 

foglalkozó, illetve iskolarendszerű és az iskolarendszeren kívüli képzésben résztvevő 

szervezetekkel, közös rendezvények megvalósítása (pályaválasztási kiállítás, karriernap, 

állásbörze, képzési börze, stb.), 

 részkiadványok, szóró- és tájékoztató anyagok készítése, 

 nyomtatott és internet alapú információk az Európai Unió tagországainak oktatási rendszeréről, 

képzéseiről, 

 internetes álláskeresési portálok használatának bemutatása és segítése az érdeklődő 

ügyfeleknek. 

B. szakmai rész: helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás 

Tartama: 

A helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás magában foglalja: 

- a térségben a munkaadók gazdasági foglalkoztatási helyzetének nyomon követését, a csoportos 

létszámcsökkentések, a foglalkoztatási feszültségek kialakulásának megelőzése érdekében a 

részükre történő információnyújtást, tanácsadást, 

- kapcsolattartást a térség gazdasági életében részt vevő munkaadókkal, a térség helyi 

önkormányzataival, a térségben működő más szervezetekkel, közreműködésük elősegítését a 

gazdasági szerkezet átalakítását, a foglalkoztatási helyzet javítását célzó programokban, 
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- a helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás keretében a munkaadó, más szervezet előzetes képet 

kap az általa tervezett, igényelt munkaerő elérhetőségéről, fellelhetőségéről, helyi képzési és 

bérezési lehetőségekről, a térség munkaerőpiaci helyzetét meghatározó gazdasági helyzetről, 

javítását célzó fejlesztésekről. 

Célcsoportja: 

A Zala megyei és járási munkaerőpiaci körzetek munkaadói, a munkaadó létszámméretére való 

tekintet nélkül, valamint önkormányzatok, egyéb gazdasági szervezetek, intézmények. 

A szolgáltatás nyújtását a Zala Megyei Kormányhivatal foglalkoztatási szakterületért felelős 

főosztályával, valamint a területileg illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályával és munkaerőpiaci 

pontjával szoros együttműködésben kell végezni. 

Módja, módszertani eszközei: 

A helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás jelen pályázati felhívásban elszámolhatóan egyéni 

formában valósul meg, illetve indokolt esetben csoportos formában is megvalósítható. Történhet 

személyesen, telefonon, munkáltatói fórum, vagy on-line kommunikáció segítségével. 

A szolgáltatás eszköze az irányított beszélgetés, amelyet nyomtatott és elektronikus információ átadás 

egészíthet ki. A helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadást végző szakember feladata az Nemzeti 

Foglalkoztatási Szolgálat tematikus csatornáinak - http://nfsz.munka.hu, https://vmp.munka.hu – 

felhasználásával az adott gazdálkodó szervezet igényeire szabott célzott információk kiemelése és 

biztosítása.  

8. A TÁMOGATOTT SZOLGÁLTATÁS HELYE, TERÜLETE, SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÓ LÉTSZÁM 

A. szakmai rész: munkaerőpiaci és foglalkozási információnyújtás 

A munkaerőpiaci és foglalkozási információnyújtás szolgáltatást a Zala Megyei Kormányhivatal járási 

hivatalai foglalkoztatási osztályainak és érintett munkaerőpiaci pontjainak épületében, azok 

ügyfélfogadási és munkarendjéhez igazítva, az illetékességi területüket érintő célcsoportok számára, a 

hozzájuk rendelt 5 fő szolgáltatásnyújtó létszámmal kell nyújtani alábbiak szerint: 

 Zalaegerszegi JH Foglalkoztatási Osztály (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 42-44.)  – 1 fő 

 Nagykanizsai JH Foglalkoztatási Osztály (8800 Nagykanizsa, Fő u. 24.)  – 1 fő 

 Keszthelyi JH Foglalkoztatási Osztály (8360 Keszthely, Kossuth L. u. 42.) – 1 fő 

aki heti 2 nap ellátja a szolgáltatást a Zalaszentgróti Munkaerőpiaci Ponton (8790 Zalaszentgrót, 

Csány L. u. 2.) 

 Lenti JH Foglalkoztatási Osztály (8960 Lenti, Templom tér 9.)  – 1 fő 

aki heti 2 nap ellátja a szolgáltatást a Letenyei Munkaerőpiaci Ponton (Letenye, József Attila u. 1.)  

 FIT (Foglalkozási Információs Tanácsadó Iroda) munkaerőpiaci és foglalkozási információnyújtó 

szolgáltatás a Zalaegerszegi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály épületében (8900 

Zalaegerszeg, Mártírok útja 42-44., földszinti FIT iroda) – 1 fő 

A FIT információnyújtó személy igényfelmérés alapján egyeztetett időpontban a szolgáltatást külső 

helyszíneken (elsősorban Zala megyei általános iskolák, középiskolák, esetlegesen felsőfokú 

intézmények, állásbörze, pályaválasztási kiállítás, karriernap, egyéb) is ellátja. Amennyiben a FIT 

iroda a kormányhivatal ügyfélfogadási idejét érintően kap felkérést külső helyszíneken ellátandó 

feladatokra, azt előzetesen egyeztetni szükséges a Zalaegerszegi Járási Hivatal Foglalkoztatási 

Osztályával, illetve a Zala Megyei Kormányhivatal foglalkoztatási szakterületért felelős 

főosztályával. 

http://nfsz.munka.hu/
https://vmp.munka.hu/
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B. szakmai rész: Helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás 

A helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás szolgáltatást a munkáltatói célcsoport számára a Zala 

Megyei Kormányhivatal járási hivatalai foglalkoztatási osztályainak és érintett munkaerőpiaci 

pontjainak épületében az ügyfélfogadási időhöz és munkarendhez igazítva, a járási hivatalok 

illetékességi területéhez tartozó kistérségek munkáltatóit érintően, a hozzájuk rendelt 4 fő 

szolgáltatásnyújtó létszámmal kell nyújtani alábbiak szerint: 

 Zalaegerszegi JH Foglalkoztatási Osztály (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 42-44.)  – 1 fő 

 Nagykanizsai JH Foglalkoztatási Osztály (8800 Nagykanizsa, Fő u. 24.) – 1 fő 

 Keszthelyi JH Foglalkoztatási Osztály (8360 Keszthely, Kossuth L. u. 42.) – 1 fő 

aki heti 2 nap ellátja a szolgáltatást a Keszthelyi JH Foglalkoztatási Osztály Zalaszentgróti 

Munkaerőpiaci Pont illetékességi területét érintően 

 Lenti JH Fogl. Osztály Letenye Munkaerőpiaci Pont (8868 Letenye, József Attila u. 1.) – 1 fő 

aki heti 2 nap ellátja a szolgáltatást a Lenti JH Foglalkoztatási Osztály illetékességi területét 

érintően 

9. A SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁNAK SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI 

A. szakmai rész: munkaerőpiaci és foglalkozási információnyújtás 

A. 1. A pályázó a szolgáltatás időtartama alatt 4 fő teljes munkaidős munkaerőpiaci és 

foglalkozási információnyújtó személy foglalkoztatásával éves minimum 6528 fő, 6 havonta – 

félévente – minimum 3264 fő, havonta minimum 544 fő célcsoportba tartozó személy részére 

egyéni formában nyújtja a szolgáltatást.  

Az információnyújtásoknál 1 fő információnyújtásban részesülőre maximum 5 esetszám támogatható.  

A teljesített létszám az egyes helyszíneken a térség és a célcsoport igényeinek megfelelően eltérhet, 

a támogatás elszámolásának alapja a szolgáltatásnyújtás minimum meghatározott összlétszámainak 

teljesítése.  

A. 2. A pályázó a szolgáltatás időtartama alatt 1 fő teljes munkaidős FIT munkaerőpiaci és 

foglalkozási információnyújtó személy foglalkoztatásával éves minimum 1 620 fő, 6 havonta – 

félévente – minimum 810 fő, havonta minimum 135 fő célcsoportba tartozó személy részére 

egyéni illetve csoportos formában munkaerőpiaci (elsősorban foglalkozási és pályaorientációhoz 

kapcsolódó) információs szolgáltatást nyújt.  

A FIT információnyújtásnál 1 fő információnyújtásban részesülőre maximum 6 esetszám támogatható. 

Pályázó az elvárt FIT ügyfélszámon belül vállalja az alábbi csoportfoglalkozások megtartását: 

 legalább 15 db csoportos pályaorientációs önismereti és pályaismereti foglalkozás megtartását 

általános iskolások és középiskolások számára, 

 legalább 5 alkalommal a FIT szolgáltatásainak ismertetését általános és középiskolás osztály 

számára, 

 legalább 2 alkalommal pályaorientációs információs nap tartását osztályfőnököknek, 

pályaválasztási felelősöknek. 

A szakmai teljesítésigazolás szempontjából a csoportfoglalkozásokon résztvett személyek 

beleszámítanak az egyes időszakokra meghatározott (éves, féléves, havi) létszámba. 
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Általános szakmai követelmények: 

Rendelkezésre állási idő a teljes munkaidő, a Kormányhivatal munkarendjéhez igazítva. 

Az igényelt munkaerőpiaci és foglalkozási információk körét figyelembe véve, egyéni 

információnyújtás esetén személyenként 0,5 óra /alkalom, csoportos információnyújtás esetén 1 

óra/alkalom az irányadó. Csoportos információnyújtás esetén átlagosan 10 fő/alkalom a javasolt 

résztvevői létszám.  

A szolgáltatásba bevonandó minimum létszám eredménykötelem, a támogatás elszámolható mértéke 

arányosan csökken, ha ezt nem teljesíti a támogatott. Az adott hónapban nem teljesített létszám 

esetén a havi támogatás a létszámteljesítés elmaradásának arányától függően kerül csökkentésre. A 

havi nem teljesített létszámok pótlására a szolgáltatásnyújtással érintett időszak minden 6. 

hónapjának (félév) végéig van lehetőség. 

Az információnyújtáson belüli 2 szakmai rész minimum létszámainak túlteljesítése sem kompenzálja a 

másik szakmai rész minimum létszám követelményeitől való elmaradást. 

B. szakmai rész: Helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás 

Pályázó a szolgáltatás időtartama alatt 4 fő teljes munkaidős, helyi (térségi) foglakoztatási 

tanácsadó személy foglalkoztatásával éves minimum 3600 fő, 6 havonta – félévente – minimum 

1800 fő, havonta minimum 300 fő célcsoportba tartozó szervezet, személy számára (munkáltató, 

más gazdasági szereplő, egyéb szervezet) egyéni formában nyújtja a szolgáltatást.  

Előző ügyfélszámon belül törekedjen legalább 1 200 db álláshely feltárására, valamint legalább 100 fő 

olyan munkaadó felkeresésére, amely a Zala Megyei Kormányhivatal Járási Foglalkoztatási 

Osztályainak nyilvántartásában egyáltalán nem szerepel, vagy legalább 1 éve nincs kapcsolata a 

foglalkoztatási osztályokkal.  

Általános szakmai követelmények: 

Rendelkezésre állási idő a teljes munkaidő, a Kormányhivatal munkarendjéhez igazítva. 

A helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás nyújtása esetén az igényelt információk körét figyelembe 

véve egyéni foglalkoztatási tanácsadás esetén egy fő célcsoportba tartozó munkáltatóra/szervezetre 

0,5 óra/alkalom számolható el, amely indokoltan tartalmazhatja a visszatérő alkalmakat is. 

Elvárás, hogy a helyi (térségi) foglakoztatási tanácsadók B kategóriás jogosítvánnyal rendelkezzenek, 

és a hatékony személyes munkáltatói kapcsolattartás érdekében havi átlagban 400 km/fő 

gépkocsihasználat tervezendő. 

A teljesített létszám az egyes helyszíneken a térség és a célcsoport igényeinek megfelelően eltérhet, 

a támogatás elszámolásának alapja a szolgáltatásnyújtás minimum összlétszámainak teljesítése. A 

szolgáltatásba bevonandó minimum létszám eredménykötelem, a támogatás elszámolható mértéke 

arányosan csökken, ha ezt nem teljesíti a támogatott.  

Az adott hónapban nem teljesített létszám esetén a havi támogatás a létszámteljesítés 

elmaradásának arányától függően kerül csökkentésre. A havi nem teljesített létszámok pótlására a 

szolgáltatásnyújtással érintett időszak minden 6. hónapjának (félév) végéig van lehetőség. 
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10. A SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁNAK SZEMÉLYI KÖVETELMÉNYEI MIND AZ A. ÉS A B. SZAKMAI RÉSZEKRE 

VONATKOZÓAN 

A pályázó projektmenedzsment keretében maximum egy fő projektmenedzser részmunkaidős vagy 

megbízási szerződéses foglalkoztatásával biztosítja a szolgáltatás ideje alatt a projekt koordinálását, 

az elszámolás naprakész dokumentumainak ellenőrizhetőségét, esetlegesen a szolgáltatást 

igénybevevők levélben történő tájékoztatását (postai vagy elektronikus úton) a személyes adatok 

kezelésével kapcsolatos előírások betartása mellett.  

A szolgáltatásnyújtók foglalkoztatásának jogviszonya elsősorban munkaviszony. Indokolt esetben 

lehetőség van megbízási jogviszony alkalmazására is (pl. helyettesítésről való gondoskodás, más 

indokolt eset). Rendelkezésre állási idő a teljes munkaidős foglalkoztatási idő. A szolgáltatásnyújtó 

személyek munkanapokon, a Kormányhivatal napi működési ideje szerint, illetve a Kormányhivatal 

által szervezett rendezvények ideje szerint, folyamatosan végzik a szolgáltatást. 

A pályázat kiírója a szolgáltatásnyújtó személyek kiválasztásában egyetértési jogkörrel rendelkezik, a 

szolgáltatást megvalósító személyek a Kormányhivatallal való egyeztetést követően vonhatók be a 

megvalósításba. 

Pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatott szolgáltatás folyamatosságának biztosítása érdekében, 

tartós távollét esetén (KSH munkaügy-statisztikai útmutató szerint) a szolgáltatásnyújtó személyt 

pótolni köteles. Arra az időre, amely alatt a szolgáltatást nyújtó személy a szolgáltatást a 

Kormányhivatal részére nem nyújtja/biztosítja, a támogatás nem folyósítható.  

A pályázó vállalja, hogy igény esetén a Kormányhivatal által a támogatás időtartama alatt szervezett 

szakmai rendezvény(ek)en a szolgáltatások biztosítása érdekében résztvevőként (kiállítóként) 

megjelenik, a Kormányhivatal által meghatározott időtartamban és arculattal. A szakmai rendezvények 

helyszínét és programját a Kormányhivatal, mint szervező határozza meg (pl. pályaválasztási kiállítás 

és szakmabemutató, karriernap, szakmai fórum, állásbörze, munkaértekezlet, szeminárium, stb.). 

11. A TÁMOGATOTT SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁNAK DOLOGI FELTÉTELEI MIND AZ A. ÉS A B. SZAKMAI 

RÉSZEKRE VONATKOZÓAN 

A szolgáltatásnyújtó személyek elhelyezéséhez szükséges bútorozott irodákat a Kormányhivatal 

térítés ellenében biztosítja a pályázónak, oly módon, hogy a nyertes pályázónak üzemeltetési költség 

hozzájárulási megállapodást kell kötnie a Kormányhivatallal. A megállapodás tartalmazza a 

szolgáltatásnyújtó személyek elhelyezéséhez kapcsolódó üzemeltetési költségekkel (irodák 

üzemeltetésével kapcsolatos áram, gáz és csatorna, takarítás, őrzés, postai szolgáltatások, stb. 

szolgáltatások) kapcsolatban felmerült valamennyi költséget. A pályázathoz csatolni szükséges a 

fentiekre irányuló előzetes kormányhivatali szándéknyilatkozatot. 
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A. szakmai rész (munkaerőpiaci és foglalkozási információnyújtás) további dologi feltételei:  

 A Kormányhivatal biztosítja a bútorzatot a FIT irodában.  

 A pályázónak szükséges biztosítania: 

 2 fő információnyújtónak személyenként 1 db számítógép vagy laptop, valamint a heti 2 

alkalommal másik helyszínen feladatot ellátó 2 fő információnyújtónak személyenként 1 db 

laptop), továbbá mind a 4 fő információnyújtónak személyenként nyomtató, irodaszerek, a 

munkavégzéshez szükséges mobiltelefon és annak költségtérítése. 

 1 fő FIT információnyújtónak 1 db laptop, multifunkcionális színes nyomtató (szkennerrel), 

internet vonal, irodaszerek, a munkavégzéshez szükséges mobiltelefon és annak 

költségtérítése. 

 FIT öninformációs térbe az ügyfelek kiszolgálásához legalább 4 db asztali számítógép, 2 db 

nyomtató, 1 db fénymásoló, 1 db vezetékes telefon, internet vonal, irodaszerek, napilap, 

folyóirat. 

 A pályázónak szükséges biztosítania igény esetén a FIT szolgáltatást promotáló molinót, 

valamint projektort, továbbá a mobilitás lehetőségét is (pl. kiállításon, iskolai előadásokon, 

börzén megjelenés). 

 A munkaerőpiaci és foglalkozási információnyújtó tevékenységgel összefüggő szükséges 

további dologi feltételeket (a pályázathoz csatolandó költségvetési táblázat /P/2.a. sz. melléklet/ 

2. pontját érintő indokolt dologi költség) a pályázónak kell biztosítani a projekt teljes időszaka 

alatt. 

B. szakmai rész (helyi térségi foglalkoztatási tanácsadás) további dologi feltételei:  

 A helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás tevékenységgel összefüggő szükséges további dologi 

feltételeket a pályázónak kell biztosítani a projekt teljes időszaka alatt: 

– szolgáltatásnyújtónként laptop, nyomtató, irodaszer, a munkavégzéshez szükséges 

mobiltelefon és annak költségtérítése, működési célú - nem felhalmozás jellegű - kisértékű 

beszerzések, eszközök bérlése és karbantartása, illetve minden további a pályázathoz 

csatolandó költségvetési táblázat (P/2.a sz. melléklet) 2. pontját érintő indokolt dologi költség. 

12. A PÁLYÁZATI TÁMOGATÁS KÖLTSÉG MAXIMUMA 

A támogatás elszámolható fajlagos költség maximuma: 

A támogatási maximum mértéke tételes létszám-elszámolású szolgáltatásnál Ft/fő/órában, illetve 

csoportos szolgáltatásnyújtásnál Ft/órában kerül figyelembe vételre. 

A munkaerőpiaci és foglalkozási információk nyújtása esetében sem az egyéni, sem a csoportos 

információnyújtás támogatásának mértéke nem haladhatja meg a GM rendelet 25. § (1) bek. a)-b) 

pontjában) rögzített egyéni és csoportos tanácsadásra vonatkozó támogatás mértékét.  

A helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás nyújtása esetében sem az egyéni, sem a csoportos 

tanácsadás támogatásának mértéke nem haladhatja meg a GM rendelet 25. § (1) bek. a)-b) pontjában 

rögzített egyéni és csoportos tanácsadásra vonatkozó támogatás mértékét.  

A támogatás mértékéül a szellemi foglalkozásúak tekintetében a Központi Statisztikai Hivatal által a 

támogatás megállapításának évét, mint tárgyévet megelőző második évre (jelen esetben 2018. év) 

vonatkozóan meghatározott havi bruttó átlagkereset és a tanácsadás típusának szorzóját kell alapul 

venni. 
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A 2018. évre vonatkozóan a KSH „2.1.30. Összefoglaló táblák – nemzetgazdaság összesen - Teljes 

munkaidőben alkalmazásban álló szellemi foglalkozásúak átlagkeresete” című táblázata alapján - 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qli056b.html - 2018-ban a nemzetgazdasági havi 

bruttó átlagkereset a szellemi foglalkozásúakra 429 931 Ft. 

Ennek megfelelően a költségnorma: 

 egyéni információnyújtás / helyi térségi foglalkoztatási tanácsadás esetén a tárgyévet megelőző 

második évre vonatkozóan megállapított, szellemi foglalkozásúakra vonatkozó nemzetgazdasági 

átlagkereset 429 931 Ft  maximum 0,035 Ft/fő/óra, azaz legfeljebb 15 048 Ft/fő/óra, 

 csoportos információnyújtás / helyi térségi foglalkoztatási tanácsadás esetén a tárgyévet megelőző 

második évre vonatkozóan megállapított, szellemi foglalkozásúakra vonatkozó nemzetgazdasági 

átlagkereset 429 931 Ft  maximum 0,03 Ft/óra, azaz legfeljebb 12 898 Ft/óra. 

13. A PÁLYÁZAT KERETÉBEN ELNYERHETŐ TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA 

A támogatás folyósítása: az elvégzett szolgáltatásról kiállított elszámolás alapján, a Kormányhivatal 

szakmai teljesítésigazolását követően havonta, utólagos folyósítással történik a támogatott 

bankszámlájára.  

A havonta igényelt támogatás a teljes támogatási összeg 1/12 részének a 80%-át tartalmazhatja, a 

Kormányhivatallal kötött hatósági szerződésben meghatározott eredmények teljesítése esetén. 

Az adott hónapban nem teljesített létszám esetén a havi támogatás a létszámteljesítés 

elmaradásának arányától függően kerül csökkentésre. A havi nem teljesített létszámok pótlására a 

szolgáltatásnyújtással érintett időszak minden 6. hónapjának (félév) végéig van lehetőség. 

A nyertes pályázó a havi támogatások 20 %-ára a Kormányhivatallal kötött hatósági szerződésben 

meghatározott eredmények teljesítésekor, félévente utólag jogosult, úgy hogy az 1. féléves 

visszatartás kifizetésére 2021. január hónapban kerülhet sor. 

Félévente a havi 20%-os visszatartások kifizetése a pályázati felhívásban előírt féléves bevonási 

létszám teljesítése esetén, valamint a pályázatához csatolt költségvetésnek az adott félévre eső 

időarányos teljesülésével arányosan fizethető ki, a két feltétel közül az alacsonyabb szerint nyújtható a 

támogatás. Amennyiben a féléves pénzügyi felhasználás összege nem éri el a szerződés szerinti 

teljes támogatási összeg félévre arányosított összegét, akkor az emiatt ki nem fizethető támogatási 

összeg a következő félévi elszámolás alkalmával kifizetésre kerülhet, amennyiben azt pénzügyileg 

alátámasztja a Támogatott. 

A félévente előírt bevonási létszámok túlteljesítése esetén is legfeljebb a hatósági szerződésben adott 

félévre meghatározott támogatási összeg fizethető ki és az így keletkező többlet létszámot nem lehet 

figyelembe venni a következő végelszámolás során, így az éves teljes támogatási összeg sem léphető 

túl. 

A féléves végelszámoláshoz csatolni szükséges a féléves időszakról szóló végelszámoló lapot, 

szakmai beszámolót, pénzügyi beszámolót és azt alátámasztó számviteli bizonylatokról készített 

összesítőt. 

A kifizetés további feltétele, hogy a nyertes pályázó vállalja, hogy a támogatás elnyerése esetén 

valamennyi bankszámlájára, folyószámlájára azonnali beszedési megbízást engedélyez a 

Kormányhivatal javára, és a felhatalmazói nyilatkozatot/okat a hatósági szerződés aláírásának napjáig 

benyújtja a Kormányhivatal részére.  

http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qli056b.html
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Biztosíték lehet az Ávr. 84. § (2) bekezdése alapján minden érvényes – jogszabály alapján beszedési 

megbízással megterhelhető – fizetési számlára vonatkozó felhatalmazó levél. A pénzügyi 

fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb 35 napos sorba 

állítási rendelkezéssel együtt, vagy szabályozástól függő bankgarancia szerződés a támogató – mint 

kedvezményezett – megjelölésével. 

14. A PÁLYÁZAT KERETÉBEN ELNYERHETŐ TÁMOGATÁS ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEI 

A támogatás az emberi erőforrásokkal kapcsolatos költségek, és működési célú, nem felhalmozás 

jellegű kisértékű beszerzések fedezésére szolgálhat. 

Projekt menedzsment költségek, amelyek mértéke nem haladhatja meg a projekt teljes 

költségvetésének 7%-át: 

 Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása 

 Bérköltség: A szolgáltatást koordináló legfeljebb 1 fő menedzser feladatot ellátó 

projektkoordinátor bérköltsége, a projektre fordított munkaidővel arányosan munkaviszony, 

vagy természetes személlyel kötött megbízási szerződés keretében történő munkavégzésre 

irányuló jogviszony keretében. 

 Projektkoordinátor fizetett személyi jellegű költségek: munkába járás költsége, étkezési 

hozzájárulás járulékkal és kezelési költségekkel együtt elszámolható abban az esetben, ha a 

kedvezményezett egységes, minden munkavállalójára kiterjedő, jogszabályoknak megfelelő 

belső szabályozással rendelkezik a kifizethető juttatások körére és mértékére vonatkozóan.  

 A hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok. 

 Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség - A projekt megvalósítás 

érdekében felmerült útiköltség, kiküldetési költség (a projekttel közvetlenül összefüggésbe hozható 

helyszínek közötti útra). 

 Menedzsment tevékenységhez kapcsolódó beszerzési költségek a projekthez kapcsolódó 

arányban - Iroda- és eszközbérlet, posta-telekommunikációs szolgáltatások igénybevétele, egyéb, 

a működést biztosító szolgáltatások igénybevétele (fűtés, villany, stb.). 

 Egyéb projektmenedzsment költség - Menedzsment tevékenységhez kapcsolódó, a 

dokumentációs és adminisztrációs tevékenység ellátásához kapcsolódó anyag és kis értékű 

(egyösszegben leírható) eszközbeszerzések. 

Projekt szakmai megvalósításában közreműködő szolgáltatásnyújtó (szakmai megvalósító) 

munkatársak költségei 

 Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás 

 Bérköltség (elsősorban munkaviszony, vagy természetes személlyel kötött megbízási 

szerződés keretében történő munkavégzésre irányuló jogviszony keretében).  

 Munkavállalóknak fizetett személyi jellegű költségek: munkába járás költsége, étkezési 

hozzájárulás járulékkal és kezelési költségekkel együtt elszámolható abban az esetben, ha a 

kedvezményezett egységes, minden munkavállalójára kiterjedő, jogszabályoknak megfelelő 

belső szabályozással rendelkezik a kifizethető juttatások körére és mértékére vonatkozóan.  

 A hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok. 

A szolgáltatásnyújtó személyek foglalkoztatásával összefüggő közvetlen bérköltségeken 

felüli összeg (P/2.a melléklet 1.2. pont) nem haladhatja meg a projekt összes költségének a 

20% -át. 
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 Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség - A projekt szakmai 

megvalósításában közreműködő szolgáltatásnyújtó munkatársak felmerült útiköltsége, kiküldetési 

költség (munkavégzéshez szükséges utazási költségek). 

 Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó, a szolgáltatásnyújtókra fordított működési célú, kisértékű 

eszközbeszerzés költségei - A szolgáltatás nyújtásával összefüggő kisértékű beszerzések (pl. 

papír, irodaszer, toner, folyóirat, tájékoztató anyagok, névjegykártya, egyéb nem felhalmozási célú 

beszerzés). 

 Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó, a szolgáltatásnyújtók munkavégzésével összefüggésben 

felmerülő bérleti díj (pl. irodabérlet). 

 A szakmai megvalósítókra fordítandó egyéb indokolt költség – Pl. a szolgáltatásnyújtók 

alkalmassági vizsgálatának és munkavédelmi balesetvédelmi oktatásának költségei, egyéb 

indokolt költség. 

 Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb, a szolgáltatásnyújtók munkavégzésével 

összefüggésben felmerülő, működést biztosító szolgáltatások igénybevétele - Posta-, 

telekommunikációs költségek, informatikai eszközök bérlésének illetve karbantartásának költsége 

stb. 

 A projekt keretében a szolgáltatásnyújtók számára azon elengedhetetlen egyéb nem felhalmozási 

célú kisértékű beszerzésekre van lehetőség, melyek közvetlenül kapcsolódnak a projekt szakmai 

tevékenységének ellátásához, a projekt céljának eléréséhez. 

15. KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSE: 

Elszámolható költségek tervezése: 

 A projektmenedzsmentnek a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó dologi költségeit a pályázat 

benyújtását megelőző 3 hónapban felmerülő költségek átlagának figyelembevételével kell 

tervezni vagy árajánlat alapján (közüzemi díjak, vezetékes telefon, internet költségek). 

 Amennyiben a pályázatban megjelölt szolgáltatási helyszínen a pályázó más tevékenységet is 

folytat, akkor mellékelni kell egy megosztási szabályozást, melyet a felelős vezető 

engedélyezett. 

 Amennyiben a pályázó a pályázatban megjelölt szolgáltatási helyszínen kizárólag a 

megpályázott szolgáltatást nyújtja, akkor erről a felelős vezető által kiállított nyilatkozatot kell 

becsatolni. 

 A szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban felmerült utazási költség esetében az üzemanyag 

költséget a 60/1992 (IV.1.) Korm. rendelet, valamint a NAV által 2020. év április hónapra kiadott 

üzemanyagárak alapján lehet meghatározni (a NAV honlapján megjelent közlemény vehető 

figyelembe), üzemeltetési és fenntartási költségként pedig maximum 15 Ft/km számolható el. 

A költségvetéshez csatolandó mellékletek: 

 A betervezett közüzemi díjak, vezetékes telefon, internet használat esetén a pályázat 

benyújtását megelőző 3 hónapban keletkezett számlák másolata vagy árajánlat csatolása 

szükséges. 

 A szolgáltatás nyújtása érdekében igénybe vett bérelt irodák esetében bérleti szerződés 

másolata vagy a bérletbe adásról szándéknyilatkozat.  
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16. ELÉGEDETTSÉGI VIZSGÁLAT 

A szolgáltatást nyújtó munkájáról elégedettségi vizsgálatot kell végezni az adott ügyfélnek nyújtott 

szolgáltatás időtartama alatt. Az elégedettségi vizsgálat kérdőíve a támogatott szolgáltatóval 

megkötött hatósági szerződés mellékletét képezi. Az elégedettségi vizsgálat gyakorlati megvalósítását 

a támogatott Szolgáltató köteles lebonyolítani.  

A. szakmai rész (munkaerőpiaci és foglalkozási információnyújtás) esetében:  

A szolgáltatásnyújtó személy az egyéni információnyújtások és csoportos foglalkozások befejezésekor 

személyesen átadja az ügyfél / a résztvevők részére az elégedettségi kérdőívet, melyet név nélkül 

töltenek ki az ügyfelek/résztvevők. A támogatott Szolgáltató a kitöltött kérdőíveket ügyfél elégedettség 

mérésére szolgáló dobozokban gyűjti össze és tárolja. Az elégedettségi kérdőívek kiértékelését 

havonta a szakmai elszámolás részeként küldi meg a Kormányhivatal részére.  

Az elégedettségi vizsgálatot a munkaerőpiaci és foglalkozási információk nyújtása szolgáltatás 

esetében a szolgáltatásban részt vett ügyfelek 5 %-ának kell elvégezni. Az elégedettségi vizsgálat 

akkor tekinthető hitelesnek, ha az információnyújtásban részt vett ügyfelek fent meghatározott %-ának 

megküldött kérdőívből a visszaérkezett, kitöltött és értékelhető kérdőívek aránya eléri, vagy 

meghaladja az 55%-ot.  

B. szakmai rész (helyi térségi foglalkoztatási tanácsadás) esetében:  

A szolgáltatásnyújtó személy a helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás befejezésekor személyesen 

vagy e-mailben átadja a résztvevők részére az elégedettségi kérdőívet, melyet név nélkül töltenek ki a 

foglalkoztatók, egyéb szervezetek. A támogatott Szolgáltató a kitöltött kérdőíveket ügyfél elégedettség 

mérésére szolgáló dobozokban gyűjti össze és tárolja. Az elégedettségi kérdőívek kiértékelését 

havonta a szakmai elszámolás részeként küldi meg a Kormányhivatal részére.  

Az elégedettségi vizsgálatot a helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás nyújtása szolgáltatás 

esetében a szolgáltatásban részt vett ügyfelek 100 %-ának kell elvégezni. Az elégedettségi vizsgálat 

akkor tekinthető hitelesnek, ha a szolgáltatásban részt vett ügyfelek fent meghatározott %-ának 

megküldött kérdőívből a visszaérkezett, kitöltött és értékelhető kérdőívek aránya eléri, vagy 

meghaladja az 55%-ot.  

17. A PÁLYÁZAT TARTALMÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 

 Kötelező tartalmi elemei  

A pályázatot erre rendszeresített és cégszerűen aláírt, hiánytalanul kitöltött Pályázati adatlapon, az 

előírt mellékletekkel együtt kell benyújtani. 

 

A pályázat kötelező mellékletei: 

a) cégnyilvántartásban szereplő szervezet esetén: 

ha a cégjegyzék nem tartalmazza az aláírási címpéldány/aláírás-minta cégbejegyzési 

(változásbejegyzési) eljárásban történő benyújtásának tényét: cégbejegyzésre jogosult személy 

eredeti aláírási címpéldánya/aláírás-mintája, vagy annak a munkaadó által az „eredetivel 

mindenben megegyező és hatályos” felirattal és aláírási címpéldánynak/aláírás-mintának 

megfelelő aláírással és annak (pecsét léte esetén) pecséttel ellátott másolata (A kormányhivatal 

kizárhatja a vagylagosságot, ha megjelöli, melyik dokumentumot fogadja be.) 
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 Ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta csak abban az esetben fogadható el, ha a cég létesítő 

okiratát, vagy a létesítő okirat módosítását is az ügyvéd készíti (szerkeszti) és jegyzi ellen, és az 

aláírás-minta a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelem mellékletét képezi.) 

egyéni vállalkozás esetén: egyéni vállalkozók nyilvántartásából kinyomtatott adatlap 

(https://www.nyilvantarto.hu/evny-lekerdezo) 

b) amennyiben a pályázó nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban) a NAV által 

kiadott, a köztartozás mentességet igazoló 30 napnál nem régebbi közokirat (NAV által 

elektronikusan kiadott formában is elfogadható), vagy a pályázó által benyújtott, cégszerű 

aláírással ellátott adófolyószámla-kivonat,  

c) a szolgáltatás időbeli ütemezése (P/1. sz. melléklet) 

d) a költségvetés (P/2.a, P/2.b sz. melléklet(ek) 

e) a cégszerűen aláírt nyilatkozatok (P/3. sz. melléklet, P/4.a, P/ 4.b sz. melléklet(ek) 

f) a cégszerűen aláírt tájékoztatók (P/5–7. sz. melléklet(ek) 

g) a szolgáltatás nyújtásában résztvevő valamennyi közreműködő (a menedzsment és a 

szolgáltatást nyújtók) szakmai önéletrajza (P/8.sz.melléklet) 

h) a szolgáltatást nyújtó személyek iskolai végzettségét igazoló okirat hiteles másolata. 

18. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE: 2020. MÁJUS 15. PÉNTEK, 10:00 ÓRA 

A pályázati határidő elmulasztása jogvesztő, igazolási kérelemmel nem menthető ki.  

A határidő lejártát követően benyújtott pályázatokat a Kormányhivatal nyolc napon belül - érdemi 

vizsgálat nélkül - elutasítja.  

19. A PÁLYÁZAT BEADÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 

Elektronikus benyújtás 

A 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.) alapján elektronikus ügyintézésre kötelezett pályázónak a 

pályázati adatlapot és valamennyi mellékletét magyar nyelven kitöltve, elektronikus aláírással 

ellátva, elektronikus úton kell megküldeni a Kormányhivatal részére. 

A pályázónak a pályázat elektronikus benyújtása esetén az e-Papír felületen a Kormányhivatali 

ügyek témacsoportot, és Foglalkoztatási támogatások, közfoglalkoztatás és egyéb állami 

foglalkoztatási feladatok ügytípust, és a Kormányhivatal címzettet kell kiválasztani.  

Az elektronikus ügyintézésre kötelezett pályázók esetében a benyújtás időpontja az elektronikus 

feladás időpontja. 

Személyes benyújtás 

Az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett pályázók esetében a pályázatot a Kormányhivatal 

által kiadott pályázati adatlapon, magyar nyelven, 1 eredeti és 2 másolati példányban, az előírt 

mellékletekkel együtt lehet benyújtani, zárt borítékban személyesen vagy meghatalmazott útján, illetve 

futárszolgálattal (a futárszolgálati úton feladott küldemények is csak akkor érvényesek, amennyiben a 

beadási határidőre beérkeznek a címzetthez). 

Az eredeti és a másolati példányokat is (külön-külön), fűzve vagy kötve, oldalszámozással ellátva, 

gépelt formában kell elkészíteni és benyújtani. A pályázati adatlapot és mellékleteit elektronikus 

formátumban, egyszer írható CD-n is be kell nyújtani. 
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Az eredeti példányt a pályázó szervezet hivatalos képviseletére jogosult személynek kell aláírni, majd 

a szervezet bélyegzőjével ellátni, továbbá valamennyi oldalát, a lap alján le kell szignálnia. Ehhez a 

példányhoz kell csatolni az előírt eredeti aláírásokkal és bélyegzőkkel ellátott nyilatkozatokat és 

dokumentumokat. A komplett, valamennyi szükséges mellékletet, aláírást, szignót, bélyegzőt 

tartalmazó eredeti példányról kell a pályázat másolati példányát elkészíteni. 

A teljes pályázati dokumentációt (pályázati adatlap, mellékletek) az alábbi címre kell benyújtani:  

Zala Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály 

8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 42-44. (I. emeleti Titkárság 118. iroda)  

A pályázatot tartalmazó zárt borítékon fel kell tüntetni: „PÁLYÁZAT”, a pályázó teljes nevét, címét, és 

a pályázati felhívás azonosítóját (MPSZ Zala 2020-01).  

20. A PÁLYÁZATI EGYSÉGCSOMAG ELÉRHETŐSÉGE 

A pályázati egységcsomag 2020. április 15-től a Zala Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, 

Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály, Munkaerőpiaci és Alapkezelési Osztályán (8900 

Zalaegerszeg, Mártírok u. 42-44.) vehető át, vagy letölthető a Kormányhivatal 

www.kormanyhivatal.hu/hu/zala honlapjáról. A pályázattal kapcsolatban Kiss Andrea munkaerőpiaci 

szakügyintéző (Tel: 92/549-496) ad bővebb információt. 

21. A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA, HIÁNYPÓTLÁS 

A pályázó tudomásul veszi, hogy az eljárásra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) szabályait kell alkalmazni. 

Az Ávr. 70. §-a szerint a pályázat befogadásáról a Kormányhivatal legfeljebb a pályázat benyújtását 

követő hetedik napig befogadó nyilatkozatot bocsát a pályázó rendelkezésére, vagy elutasítja a 

pályázatot. Az elutasító határozatot kiküldi a pályázó szervezet részére.  

A pályázat elbírálásának határideje a benyújtási határidőt követő naptól számított legfeljebb 60 nap. A 

jogszabályi feltételeknek nem megfelelő pályázatot a Kormányhivatal elutasítja, amelyről az elutasító 

határozatot kiküldi a pályázó szervezet számára. 

A Kormányhivatal a hiányos pályázatot benyújtott pályázót a pályázat beérkezésétől számított 8 

napon belül hiánypótlásra hívja fel. Az Flt. 44.§ (2) bekezdés c) pontja alapján hiánypótlásra 

felhívásnak legfeljebb két ízben a Kormányhivatal által megküldött hivatalos értesítés átvételétől 

számítva, az abban meghatározott időpontig van lehetőség. Ha a pályázó a hiánypótlási felhívásban 

foglaltaknak határidőben nem tesz eleget a Kormányhivatal az Ákr. 46. § (1) bekezdés a) pontja 

alapján elutasító határozatot hoz, amit megküld a pályázó szervezet számára.  

22. TÁMOGATÁSI DÖNTÉS, SZERZŐDÉSKÖTÉS 

A jogszabályi és a pályázati kiírás feltételeinek mindenben megfelelő, határidőben benyújtott 

pályázatokról a Kormányhivatal közigazgatási hatósági eljárás keretében, mérlegelési jogkörben 

2020. május 30-ig dönt.  

A Kormányhivatal a döntéstől számított 8 napon belül írásban értesíti a pályázót a támogatás 

elnyeréséről, vagy a pályázat elutasításáról.  

A Kormányhivatal fenntartja a jogot, hogy a benyújtott pályázatot forráshiány miatt, mérlegelési 

jogkörben elutasíthatja. 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/zala
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A döntés ellen jogorvoslati jogot az Ákr. 114. § (1) bekezdése alapján biztosít a Kormányhivatal. A 

jogorvoslat feltételeiről az érdemi határozat ad részletes tájékoztatást. 

A támogatás nyújtásával kapcsolatos mérlegelés során a Kormányhivatal figyelembe veszi: 

 a szolgáltatások tervezett helyszínein a foglalkoztatási helyzet, munkaerőpiaci kereslet és 

kínálat helyi jellemzőinek ismeretét (a szolgáltatás célkitűzései, célcsoportjai, eredménye, 

referenciák, a pályázó szervezet bemutatása), 

 a pályázónak a Kormányhivatallal valamint a jogelőd szervezetével való korábbi 

együttműködésének tapasztalatait (a szakmai osztállyal, valamint a járási hivatalok 

foglalkoztatási osztályaival való kapcsolattartás, szerződési feltételek, megvalósítással 

kapcsolatos adminisztrációs feladatok, határidők betartása), 

 a korábban nyújtott hasonló szolgáltatások színvonalát, eredményességét. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 a pályázó korábbi, ugyanilyen típusú szolgáltatás nyújtásában szerzett hosszabb idejű vagy 

nagyobb számú ügyfelet érintő gyakorlata, tapasztalata, és erről referenciákat tud bemutatni, 

 a pályázatban nevesített szakemberek pályázati felhívásban megjelölt szakterületen végzett 

nagyobb gyakorlata, munkatapasztalata, 

 foglalkoztatási fejlesztési/szociális/oktatási/kulturális projektek és/vagy egyéb területen szerzett, 

a pályázati felhívásban kiírt munkaerőpiaci szolgáltatással azonos, vagy azzal egyenértékű 

hasonló tevékenységi/foglalkozási körben legalább egy év tapasztalattal rendelkezik, 

 a pályázó korábbi, ugyanilyen típusú szolgáltatás nyújtásában más szervezettel történő korábbi 

szakmai együttműködésének tapasztalatai (referencia csatolása szükséges), 

 Zala megye területén meglévő és működő hálózattal rendelkezik, 

 a legkedvezőbb támogatási igény és a pályázatban megjelölt szolgáltatás minőségének aránya. 

 

A támogatás folyósítására a nyertes pályázónak a Kormányhivatallal hatósági szerződést (a 

továbbiakban: szerződés) kell kötnie, amelyre a támogatási döntésről szóló értesítés kézhezvételétől 

számítva 30 nap áll rendelkezésre. Amennyiben a kedvezményezett mulasztásából e határidőt követő 

30 napon belül nem jön létre a szerződés, a támogató döntés érvényét veszti.  

A döntést követően a Kormányhivatal - a pályázó külön hozzájárulása nélkül – közzéteszi az 

internetes honlapján a támogatásban részesített pályázó nevét, a támogatott szolgáltatás 

megnevezését és a megítélt támogatás összegét. 

Zalaegerszeg, 2020. április 15. 

Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

Dávidné Gergál Rozália s.k. 

főosztályvezető 


