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P ÁLY ÁZ AT I  FELHÍV ÁS  

A Békés Megyei Kormányhivatal a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 
1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 17. §.-a, továbbá a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, 
valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról 
szóló 6/1996. (VII. 16) MüM rendelet 10. §. (2) bekezdés a) pontjában biztosított jogkör alapján  
 

P ÁLY ÁZ AT OT  H IRDET 

Ál l ás ke res ők  v á l l a l k oz óv á  v á lásá t  e l őseg í t ő  t ámoga tás  i génybev é te lé re  

 
A pályázat célja:  
A Békés Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalainak illetékességi területén, a pályázat benyújtásának 
időpontjában legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartott, vagy rehabilitációs járadékban vagy 
rehabilitációs ellátásban részesülő személyek vállalkozói készségének, hajlandóságának előmozdítása, 
saját vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység beindítására való ösztönzése. 
Jelen pályázati felhívás tekintetében álláskeresőnek minősül az a nyilvántartott álláskereső személy, aki 
őstermelői igazolvánnyal rendelkezik, de a tevékenységből származó éves bevétele a Személyi 
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja.) 23. §.-ban meghatározott 
összeghatárt nem haladja meg.  
Az a nyilvántartott álláskereső személy, aki a pályázat benyújtásának időpontjában őstermelői 
igazolvánnyal rendelkezik (függetlenül attól, hogy az őstermelői tevékenységből származó éves 
árbevétele nem haladja meg az Szja. 23. §.-ban meghatározott összeghatárt), vagy a pályázatának 
benyújtásának időpontját megelőző két éven belül rendelkezett őstermelői igazolvánnyal, jelen pályázati 
felhívás keretében őstermelői tevékenységre nem pályázhat. 
 
Pályázaton részt vehet az a személy, aki:  
- álláskereső, és a pályázat benyújtását közvetlenül megelőzően – beleértve a pályázat benyújtásának 

napját is – a Békés Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalainak illetékességi területén legalább egy 
hónapja álláskeresőként nyilvántartott (jelen pályázati felhívás tekintetében álláskeresőnek minősül az 
a nyilvántartott álláskereső személy, aki őstermelői igazolvánnyal rendelkezik, de a tevékenységből 
származó éves bevétele az Szja. 23. §.-ban meghatározott összeghatárt nem haladja meg), vagy 

- rehabilitációs járadékban vagy ellátásban részesül (a rehabilitációs ellátásban részesülőkről, és a 
jogosultság feltételeiről a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 2. §.-a rendelkezik), és 

- az alábbiakban feltüntetett formában vállalja önmaga foglalkoztatását: 
a) egyéni vállalkozás keretében: (a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra 

jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a 
továbbiakban: Tbj.) 5. §. (1) bekezdés e) pontja szerint biztosított (a kiegészítő tevékenységet 
folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó), a Tbj. 4. §. b) pontjában meghatározott személy), 
vagy 

b) új induló gazdasági társaság tagjaként (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 
továbbiakban: Ptk.) Harmadik könyvének harmadik rész X. cím XV. fejezet 3.89.§. (1) bekezdése 
alapján: Közkereseti Társaság, Betéti Társaság, Korlátolt Felelősségű Társaság) jogszabály vagy 
társasági szerződésben foglaltak alapján a társaság tevékenységi körében személyes 
közreműködésre kötelezett (nem minősül személyes közreműködésnek az üzletvezetés és a 
képviselet ellátása, valamint a munkaviszonyban, illetve polgári jogi szerződés alapján történő 
munkavégzés), vagy 
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c) már működő gazdasági társasághoz tagként való csatlakozással, jogszabály vagy társasági 
szerződésben foglaltak alapján a társaság tevékenységi körében személyes közreműködésre 
kötelezett (nem minősül személyes közreműködésnek az üzletvezetés és a képviselet ellátása, 
valamint a munkaviszonyban, illetve polgári jogi szerződés alapján történő munkavégzés), a Ptk. 
Harmadik könyvének harmadik rész X. cím XV. fejezet 3.89.§. (1) bekezdésében meghatározott 
gazdasági társasághoz (Közkereseti Társaság, Betéti Társaság, Korlátolt Felelősségű Társaság) 
történő tagként való csatlakozással. 
Már működő gazdasági társasághoz személyes közreműködésre kötelezett tagként történő 
csatlakozás esetén csak az a pályázó támogatható, aki: 

• 2015. január 1. napját megelőzően létrehozott, nem veszteséggel működő gazdasági 
társasághoz kíván személyes közreműködésre kötelezett tagként csatlakozni, és 

• olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amely társaság nem áll jogerős végzéssel 
elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás, 
vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás, illetve külön 
törvény szerinti adósságrendezési eljárás nincs folyamatban, és 

• olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amelynek nem áll fenn harmadik személy 
irányában olyan kötelezettsége, amely a költségvetési támogatás céljának megvalósulását 
meghiúsíthatja, és 

• amennyiben a támogatandó tevékenység hatósági engedélyhez kötött, a csatlakozással 
érintett gazdasági társaság a támogatandó tevékenység megvalósításához szükséges 
hatósági engedélyekkel legkésőbb a hatósági szerződés megkötésének időpontjáig 
rendelkezni fog, és 

• olyan gazdasági társasságba kíván belépni, amely megfelel az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. §. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 
rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, és 

• olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amely a köztulajdonban álló gazdasági 
társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi 
kötelezettségének eleget tett (Áht. 50. §. (1) bekezdés b) pontja), és 

• olyan gazdasági társasságba kíván belépni, amely jogi személy vagy jogi személyiséggel 
nem rendelkező más szervezet esetén átlátható szervezetnek minősül (Áht. 50. §. (1) 
bekezdés c) pontja, és 

• olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amely társaságnak nincs esedékessé vált és 
meg nem fizetett adótartozása - ide nem értve az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe 
tartozó adókat -, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozása (Áht. 50. §. (4) bekezdés), és  

• olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amely az európai uniós versenyjogi értelemben 
vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 
37/2011. (III.22.) Korm. rendelet 6. §.-a szerint nem minősül nehéz helyzetben lévő 
vállalkozásnak, és 

• aki olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amely társaság a Nemzeti Foglalkoztatási 
Alapból (korábban Munkaerő-piaci Alap) kapott támogatásokkal kapcsolatban vállalt 
kötelezettségeit teljesítette, illetve időarányosan teljesíti, 

• aki olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amelynek álláskeresővé válását, illetve 
rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesülő személy esetében a 
rehabilitációs szakigazgatási szervnél történő jelentkezését megelőzően nem volt tagja. 

d) az Szja.3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként. 
Az őstermelői tevékenység adószám birtokában gyakorolható azzal, hogy az adószám a lakóhely szerinti 
illetékes adóhatóságtól igényelhető. 
A foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási 
válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16) MüM rendelet 10. §. (1a) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően a mezőgazdasági őstermelői tevékenységhez nyújtandó 
támogatás további feltétele, hogy a támogatást kérő (pályázó) az őstermelői tevékenységét a 



 3 

támogatásról szóló döntést követően kezdi meg, és a pályázata benyújtásának napján, illetve a 
pályázata benyújtásának napját megelőző két éven belül nem rendelkezett őstermelői igazolvánnyal. 
 
A támogatás nyújtása szempontjából egyéni vállalkozó, aki (a Tbj. 4. §. b) pontjában meghatározottak 
alapján): 
- az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény szerinti egyéni vállalkozói nyilvántartásban 

szereplő természetes személy (Tbj. 4. §. b) pont 1. alpontja alapján), 
- a szolgáltató állatorvosi tevékenység gyakorlására jogosító igazolvánnyal rendelkező magánszemély, 

a gyógyszerészi magántevékenység, falugondnoki tevékenység, tanyagondnoki tevékenység vagy 
szociális szolgáltató tevékenység folytatásához szükséges engedéllyel rendelkező magánszemély ((a 
továbbiakban együtt: egészségügyi vállalkozó; Tbj. 4. §. b) pont 2. alpontja alapján), 

- az ügyvédekről szóló törvény hatálya alá tartozó ügyvéd, európai közösségi jogász (a továbbiakban 
együtt: ügyvéd; Tbj. 4. §. b) pont 3. alpontja alapján), 

- az egyéni szabadalmi ügyvivő (Tbj. 4. §. b) pont 4. alpontja alapján), 
- a nem közjegyzői iroda tagjaként tevékenykedő közjegyző (Tbj. 4. §. b) pont 5. alpontja alapján), 
- a nem végrehajtói iroda tagjaként tevékenykedő önálló bírósági végrehajtó (Tbj. 4. §. b) pont 6. 

alpontja alapján). 
 

Az Szja. 3. §. 17. pontja alapján: 
a) az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény szerinti egyéni vállalkozói nyilvántartásban 
szereplő magánszemély, az említett nyilvántartásban rögzített tevékenysége(i) tekintetében azzal, hogy 
nem minősül egyéni vállalkozónak az a magánszemély, aki 

aa) az ingatlan-bérbeadási, 
ab) a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-
üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló kormányrendelet szerinti egyéb szálláshely-
szolgáltatási tevékenységéből származó bevételére az önálló tevékenységből származó 
jövedelemre, vagy a tételes átalányadózásra vonatkozó rendelkezések alkalmazását választja, 
kizárólag a választott rendelkezések szerinti adózási mód alapjául szolgáló bevételei 
tekintetében; 

b) a közjegyző a közjegyzőkről szóló törvényben meghatározott tevékenysége tekintetében (kivéve, 
amennyiben e tevékenységét közjegyzői iroda tagjaként folytatja); 
c) az önálló bírósági végrehajtó a bírósági végrehajtásról szóló törvényben meghatározott tevékenysége 
tekintetében (kivéve, amennyiben e tevékenységét végrehajtói iroda tagjaként folytatja); 
d) az egyéni szabadalmi ügyvivő a szabadalmi ügyvivőkről szóló törvényben meghatározott 
tevékenysége tekintetében; 
e) az ügyvéd az ügyvédekről szóló törvényben meghatározott tevékenysége tekintetében (kivéve, 
amennyiben e tevékenységét ügyvédi iroda tagjaként vagy alkalmazott ügyvédként folytatja); 
f) a szolgáltató állatorvosi tevékenység gyakorlására jogosító igazolvánnyal rendelkező magánszemély e 
tevékenysége tekintetében. 
 
A támogatás nyújtása szempontjából gazdasági társaság a Ptk. Harmadik könyvének harmadik rész X. 
cím XV. fejezet 3.89.§. (1) bekezdésében meghatározott közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt 
felelősségű társaság formájában alapítható. 
 
A támogatás nyújtása szempontjából mezőgazdasági őstermelő az Szja. 3. §. 18 pontja alapján az a 16. 
életévét betöltött, nem egyéni vállalkozó magánszemély, aki a saját gazdaságában az Szja. 6. számú 
mellékletben felsorolt termékek előállítására irányuló tevékenységet folytat, és ennek igazolására 
őstermelői igazolvánnyal rendelkezik, ideértve az erre a célra létesített nyilvántartásban családi 
gazdálkodóként bejegyzett magánszemélyt és e magánszemélynek a családi gazdaságban nem 
foglalkoztatottként közreműködő családtagját is, mindegyikre vonatkozóan az Szja. 6. számú 
mellékletben felsorolt termékek előállítására irányuló tevékenysége(i)nek bevétele (jövedelme) 
tekintetében. 
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Az Szja. 3. §. 18. a. pontja alapján saját gazdaság alatt a termelést ténylegesen végző magánszemély 
rendelkezési jogosultságát kell érteni az eszközei (ideértve a bérelt eszközöket is), a termelés 
szervezése és – a vetőmag-bértermelés, a bérnevelés, a bérhizlalás és a kihelyezett állat tartása 
esetének kivételével – a termelés eredményének felhasználása felett. 
A mezőgazdasági őstermelői tevékenység kezdetének az őstermelői igazolványban feltüntetett időpontot 
kell tekinteni. 
Az Szja. 6. számú melléklete alapján mezőgazdasági őstermelői tevékenységnek minősül a saját 
gazdaságban történő növénytermelés, ültetvénytelepítés, állattenyésztés, termékfeldolgozás, ha az a 
saját gazdaságban előállított alapanyag felhasználásával történik, a saját gazdaságban egyes 
mezőgazdasági termékek jogszabályba nem ütköző gyűjtése, a saját tulajdonú földterületen végzett 
erdőgazdálkodás, mindezekre nézve akkor, ha az előállított termék vagy a tevékenység az e melléklet II. 
pontjában felsoroltak valamelyikébe beletartozik, ideértve a saját gazdaságban termelt gyümölcs 
felhasználásával bérfőzés keretében történő párlatkészítést is. 
A mezőgazdasági termékek gyűjtése esetén saját gazdaság alatt a terület felett rendelkezési jogot 
gyakorlónak legalább a szóbeli hozzájárulását és a gyűjtést folytató magánszemélynek a gyűjtés 
eredményének felhasználása feletti rendelkezési jogosultságát kell érteni.  
A saját gazdaságban előállított virágok és dísznövények – kivéve a 0602 40 vámtarifa számú, rózsa 
oltva is – értékesítéséből származó bevételt akkor lehet őstermelői bevételként figyelembe venni, ha az 
az évi 250 ezer forintot nem haladja meg. Ha meghaladja, akkor az egész bevétel nem számít őstermelői 
tevékenység bevételének, azonban – ha a magánszemély e tevékenységével összefüggésben vagy 
egyébként az őstermelői igazolványt kiváltotta – az ellenérték kifizetésére akkor is alkalmazhatók a 
mezőgazdasági őstermelőre vonatkozó előírások.  
A saját gazdaságban termelt szőlőből saját gazdaságban készített szőlőmust, sűrített szőlőmust, 
szőlőbor értékesítése akkor számít őstermelői tevékenység bevételének, ha a magánszemély ezeket a 
termékeket az adott évben 0,5 litert elérő kiszerelésben (kifizetőnek, és/vagy termelői borkimérésben 
végső fogyasztó részére) értékesíti, és az értékesítésükből származó bevétel együttvéve az évi 7 millió 
forintot nem haladja meg. Ha a bevétel meghaladja a 7 millió forintot, vagy az értékesítés nem kizárólag 
az előzőek szerint történik, akkor az egész bevétel nem számít őstermelői tevékenység bevételének. Ha 
a magánszemély e tevékenységével összefüggésben vagy egyébként az őstermelői igazolványt 
kiváltotta, az ellenérték kifizetésére akkor is alkalmazhatók a mezőgazdasági őstermelőre vonatkozó 
előírások, ha a bevétel a 7 millió forintot meghaladja. Ha a magánszemély a saját termelői 
borkimérésében az előzőek mellett nem a saját őstermelői tevékenységében előállított bármely más 
terméket is értékesít és/vagy szolgáltatást is nyújt, akkor az őstermelői és más bevételeit, illetőleg azok 
megszerzése érdekében felmerült költségeit külön-külön kell nyilvántartania, azzal, hogy ha valamely 
költség többféle értékesítéssel is összefügg, akkor azt – ha e törvény másként nem rendelkezik – a 
bevételek arányában kell megosztania.  
Az Szja. 6. számú mellékletének II. pontja határozza meg a mezőgazdasági őstermelői termékeket és 
tevékenységeket. 
A foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási 
válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16) MüM rendelet 10. §. (1a) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően a mezőgazdasági őstermelői tevékenységhez nyújtandó 
támogatás további feltétele, hogy a támogatást kérő (pályázó) az őstermelői tevékenységét a 
támogatásról szóló döntést követően kezdi meg, és a pályázata benyújtásának napját megelőző két 
éven belül nem rendelkezett őstermelői igazolvánnyal. 
 
Pályázni csak olyan beruházással lehet , amely esetében: 
- a beruházással érintett helyszín a cégnyilvántartásban, egyéni vállalkozók esetében az egyéni 

vállalkozók egységes nyilvántartásában, mezőgazdasági őstermelői igazolványban telephelyként, 
illetve székhelyként bejegyezésre kerül, 

- a beruházás eredményeként tervezett tevékenység a vállalkozás tevékenységi körében legalább a 
megkötendő hatósági szerződésben meghatározott időpontig (legalább a megkötendő hatósági 
szerződés aláírását követő 3 éven keresztül) szerepelni fog, és a támogatott tevékenységet a 
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Támogatott folyamatosan (legalább a megkötendő hatósági szerződés aláírását követő 3 éven 
keresztül) végezni fogja, 

- a beruházás eredményeként tervezett tevékenységet legkésőbb a beruházás befejezésekor 
(legkésőbb 2016. november 30. napjáig) megkezdi, 

- a beruházást legkésőbb 2016. november 30. napjáig befejezi, és a támogatás kifizetésére vonatkozó 
elszámolását legkésőbb 2016. december 5. napjáig benyújtja (ez a feltétel új épület, épületrész 
építésére vonatkozóan is érvényes); 

- a Pályázó vállalja, hogy hatósági engedély köteles tevékenység folytatása esetén a hatósági 
engedélyt a támogatási szerződés megkötéséig benyújtja; 

- üzleti tervében kellően alátámasztja a stabil piaci háttér meglétét, a beruházás finanszírozási hátterét, 
továbbá a beruházást követő 3 évre vonatkozóan pénzügyi tervet készít, amelynek alá kell 
támasztania a megvalósítandó vállalkozás hosszú távú fenntarthatóságát, 

- a beruházással létrehozott kapacitásokat, valamint önfoglalkoztatását a hatósági szerződés 
megkötésének napjától számított 3 évig folyamatosan működteti és fenntartja.  
Ez a követelmény - amennyiben ezen időszak alatt a gazdasági tevékenység fenntartása biztosított - 
nem akadályozza meg a technológiai változások miatt korszerűtlenné vált tárgyi eszközök és 
immateriális javak cseréjét.  
A korszerűtlenné vált tárgyi eszközök és immateriális javak cseréjét követően a fenntartási-, valamint 
önfoglalkoztatási időszakban a kedvezményezett a tárgyi eszközök és immateriális javak cseréjére 
támogatásban nem részesülhet. 

- A beruházás bruttó költségének legalább 20 %-át saját forrásból biztosítja, amelybe az államháztartás 
alrendszereiből nyújtott támogatás, valamint bankhitel nem számítható be, 

- a támogatás megállapítása esetén a hatósági szerződés megkötésének napjától számított legalább 3 
évig, továbbá az azt követő záró beszámoló elfogadásának, jóváhagyásának napjáig tartó időtartamra 
megfelelő fedezetet ajánl fel,  

- rendelkezik a kötelezettségek teljesítését elősegítő anyagi biztosítékkal, amely biztosíték összegének 
mértéke a pályázati útmutatóban kerül meghatározásra, 

- a pályázatában igényelt összegnél kevesebb támogatás megállapítása esetén kötelezettséget vállal 
arra, hogy: 

o a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet különbözetét pótolja, és a pályázatban 
szereplő beruházást változatlan formában megvalósítja, vagy  

o a beruházás megvalósítására vonatkozó tervét a rendelkezésre álló összegek 
figyelembevételével átdolgozza, és csökkentett formában valósítja meg. 

- A támogatás felhasználása során vállalja a közbeszerzésre vonatkozó jogszabály és ebből adódó 
kötelezettség betartását, amennyiben közbeszerzés a fejlesztését érinti, és valódi versenyt biztosító 
eljárást alkalmaz, 

- a beruházás befejezését követően - a beszerzési értéktől függetlenül - a mérlegében nyilvántartja, 
aktiválja a megvalósított fejlesztést, a támogatásból beszerzett tárgyi eszközöket és immateriális 
javakat. 

 
Nem nyújtható támogatás annak:  
-  aki a pályázatát akkor nyújtotta be, amikor már vállalkozónak, illetve gazdasági társaság 

személyesen közreműködő tagjának minősült, illetve a pályázat benyújtásának időpontjában 
megkezdte a vállalkozását. 
A vállalkozás megkezdésének minősül, ha a pályázó a pályázat benyújtását megelőzően, illetőleg a 
pályázat benyújtásának napján: 

• az egyéni vállalkozói tevékenység folytatására irányuló szándékát az egyéni vállalkozói 
tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró hatóságnak bejelentette; 

• új induló társas vállalkozás esetében az erről szóló cégbírósági végzés szerint a 
társaságnak személyesen közreműködő tagja a pályázat benyújtásának napján, illetve azt 
megelőzően, továbbá ha a társasági szerződés megkötetett; 
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• működő vállalkozáshoz történő csatlakozás esetén a változásbejegyzésről szóló cégbírósági 
végzés szerint a társaságnak személyesen közreműködő tagja a pályázat benyújtásának 
napján, illetve azt megelőzően, továbbá ha a társasági szerződés módosítása megkötetett; 

• mezőgazdasági őstermelői tevékenység folytatása esetében a mezőgazdasági őstermelői 
igazolvány kiállításának napja a pályázat benyújtásának napján került kiállításra, illetve azt 
megelőzi. 

- aki mezőgazdasági őstermelői tevékenységhez nyújtandó támogatásra pályázik, és a pályázata 
benyújtásának napján rendelkezik őstermelői igazolvánnyal (függetlenül attól, hogy az őstermelői 
tevékenységből származó éves árbevétele nem haladja meg az Szja. 23. §.-ban meghatározott 
összeghatárt), 

- aki mezőgazdasági őstermelői tevékenységhez nyújtandó támogatásra pályázik, és a pályázata 
benyújtásának napját megelőző két éven belül rendelkezett őstermelői igazolvánnyal, 

- aki mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal rendelkezik, és az ebből származó bevétele elérte az 
Szja. tv. 23. §.-ban meghatározott összeget, 

- aki nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak, illetve a jelen pályázati kiírásban foglalt egyéb 
feltételeknek, 

- amennyiben a pályázó a pályázat benyújtásának időpontjában nem szerepel legalább egy hónapja 
álláskeresőként az állami foglalkoztatási szervnél nyilvántartásban, 

- aki olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amely gazdasági társaság 2015. január 1. napját 
követően alakult, 

- aki olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amely gazdasági társaság veszteséggel folytatja 
tevékenységét, 

- aki olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amely társaság jogerős végzéssel elrendelt 
végelszámolás, felszámolási eljárás alatt áll, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás, vagy 
egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás, illetve külön törvény szerinti 
adósságrendezési eljárás van folyamatban,  

- aki olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amely társaságnak harmadik személy irányában 
fennáll olyan kötelezettsége, amely a költségvetési támogatás céljának megvalósulását 
meghiúsíthatja, 

- aki olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amely társaság a hatósági szerződés megkötésének 
időpontjáig nem rendelkezik a támogatandó tevékenység megvalósításához szükséges hatósági 
engedéllyel, 

- aki olyan gazdasági társasságba kíván belépni, amely társaság nem felel meg az Áht. 50. §. (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, 

- aki olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amely a köztulajdonban álló gazdasági társaságok 
takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének nem tett eleget, 

- aki olyan gazdasági társasságba kíván belépni, amely jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező más szervezet esetén nem mindősül átlátható szervezetnek, 

- aki olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amely társaságnak esedékessé vált és meg nem 
fizetett adótartozása van - ide nem értve az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adókat -, 
valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozása van, 

- aki olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amely társaság az európai uniós versenyjogi 
értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről 
szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet 6. §.-a szerint nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül, 

- aki olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amely társaságnak a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból 
(korábban Munkaerő-piaci Alap) kapott támogatásokkal kapcsolatban vállalt kötelezettségeit nem 
teljesítette, illetve időarányosan nem teljesíti, 

- akinek a meghatározott mértékű saját forrás nem áll rendelkezésére (a pályázónak rendelkeznie kell a 
vállalkozás beindításához a beruházás bruttó költségének legalább 20%-át elérő saját forrással, 
továbbá azt nem igazolja, vagy arról nem nyilatkozik az Államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 75. §. (2) bekezdés c) 
pontja szerint,  
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- aki nem rendelkezik a meghatározott mértékű és formájú anyagi biztosítékkal. 
Biztosíték lehet: 

• a kedvezményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - 
fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására 
vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata (a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési 
megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó 
rendelkezéssel együtt), vagy 

• bármely olyan eszköz - így különösen zálogjog, garancia, kezesség, óvadék – amely biztosítja, 
hogy a támogató a költségvetési támogatás visszafizetésére vonatkozó igényét maradéktalanul, 
a lehető legrövidebb időn belül eredményesen tudja érvényesíteni.  

A kikötött biztosíték rendelkezésre állását legkésőbb a Támogatottal megkötendő hatósági szerződés 
megkötésének napján kell biztosítani a Támogató részére.  
A biztosítéknak a támogatási jogviszony alapján a fennálló kötelezettségek megszűnéséig 
rendelkezésre kell állniuk. 

- Aki a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot 
szolgáltat, vagy ilyen nyilatkozatot tett (ebben az esetben az esetleg már megítélt támogatás is 
visszavonásra kerül), 

- aki a támogatói okirat kiadásának, vagy a támogatási szerződés megkötésének feltételeként 
meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, az előírt dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a 
megtett nyilatkozatát visszavonja,  

- akinek esedékessé vált és meg nem fizetett adótartozása - ide nem értve az önkormányzati 
adóhatóság hatáskörébe tartozó adókat -, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozása van, 

- aki -hatósági engedély köteles tevékenység folytatása esetén- a hatósági engedélyt a támogatási 
szerződés megkötéséig nem nyújtja be, 

- aki a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból (korábban Munkaerő-piaci Alap) kapott támogatásokkal 
kapcsolatban vállalt kötelezettségeit nem teljesítette, illetve időarányosan nem teljesíti, 

- aki olyan gazdasági társasághoz kíván csatlakozni, melynél álláskeresővé válását, illetve 
rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesülő személy esetében a rehabilitációs 
szakigazgatási szervnél történő jelentkezését megelőzően tag volt,  

- aki olyan tevékenységi körrel kíván vállalkozást működtetni, amely tevékenységet a pályázat 
benyújtását megelőző 12 hónapon belül vállalkozás formájában folytatott. 

 
A támogatás keretében elszámolható költségek:  
- kizárólag új, a támogatással érintett eszköz támogatott által történő aktiválása előtt még nem használt, 

üzembe nem helyezett tárgyi eszközök, műszaki berendezések, gépek, egyéb berendezések, 
felszerelések beszerzése (pl. gépek, technológiai berendezések, felszerelések, ügyviteli-, 
számítástechnikai eszközök, haszon- és mezőgazdasági haszongépjárművek, stb.), amelyekkel nem 
folytattak üzemszerű gyártási tevékenységet, függetlenül a gyártási évtől, és amelyek a vállalkozási 
tevékenységet tartósan, legalább 1 éven túl szolgálják.  

- Immateriális javak közül a szoftverek, melyekre az igényelt támogatás összege nem haladhatja meg 
az összesen igényelt támogatási összeg 25%-át; 

- a vállalkozás beindításához szükséges, megfelelő, a tervezett tevékenység végzését egyértelműen 
biztosító felépítménnyel rendelkező ingatlan (pl. műhely, üzlet, iroda stb.) a benne lévő berendezési 
tárgyak nélkül, valamint földterület (pl. mezőgazdasági művelésre alkalmas) vásárlása; 

- a vállalkozás profiljához illeszkedő építési, bővítési, felújítási, korszerűsítési, átalakítási beruházás 
költségei. 
Bővítési, felújítási, korszerűsítési és átalakítási beruházás csak és kizárólagosan a pályázó, illetve a 
pályázó, a Ptk. nyolcadik könyvének záró rendelkezések első rész 8:1. §. 1. pontjában meghatározott 
közeli hozzátartozójának (a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a 
nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér) tulajdonában álló 
ingatlanon, illetve már működő társas vállalkozáshoz való csatlakozás esetén az adott társas 
vállalkozás tulajdonában álló ingatlanon hajtható végre. 
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- Készlet, melyekre az igényelt támogatás összege nem haladhatja meg az összesen igényelt 
támogatás legfeljebb 25%-át. 

 
A támogatásban részesíthető immateriális javaknak, tárgyi eszközöknek, ingatlannak a beruházási 
támogatásban részesülő területhez kell kapcsolódniuk.  
A kedvezményezett beruházó a támogatásban részesíthető immateriális javakat, tárgyi eszközöket 
kizárólag Magyarországon jogosult felhasználni, illetve a támogatásból beszerzett valamennyi eszköznek 
a hatósági szerződés aláírását követő legalább három évig Magyarországon kell maradniuk. 
 
A támogatással létrehozott vagyon a hatósági szerződése aláírását követő három évig csak a Támogató 
előzetes jóváhagyásával idegeníthető el, adható bérbe, terhelhető meg vagy apportálható.  
 
Az elszámolható költséget szokásos piaci áron kell figyelembe venni, ha az a kedvezményezett és a vele 
kapcsolt vállalkozási viszonyban lévő személy között a szokásos piaci ártól eltérő áron kötött szerződés 
alapján merült fel (a szokásos piaci ár és a kapcsolt vállalkozások definíciójára az adózás rendjéről szóló 
2003. évi XCII. törvény 1. §-ban, 132/B. §-ban és a 178. §-ban foglaltak az irányadóak). 
Támogatás akkor nyújtható, ha azokat a kedvezményezett 

o piaci feltételek mellett, harmadik féltől vásárolja, és 
o legalább három évig, kizárólag a támogatásban részesülő létesítményben használja, és 
o eszköznyilvántartásba veszi, és a Számviteli törvény 52-53. §-a szerinti értékcsökkenést 

alkalmazza. 
 
A támogatás alapján nem számolhatók el az alábbi kö ltségek:  
- lízing, valamint részletfizetési konstrukcióban történő beruházás,  
- használt tárgyi eszközök, használt műszaki berendezések, használt gépek, egyéb használt 

berendezések, használt felszerelések, használt tehergépjármű vásárlása,  
- tenyészállat vásárlása, 
- hatósági díjak, illetékek,  
- gazdasági társaságok alapításának költsége,  
- személygépjármű (kivéve, ha a vállalkozás profilja személyszállítás, vagy gépjárművezetői oktatás) 

vásárlása,  
- bérleti jog megszerzése; 
- a pályázatot befogadó Békés Megyei Kormányhivatal által megküldött, a pályázó támogatásra való 

jogosultságáról szóló döntés átvétele előtt már megkezdett beszerzés, beruházás (megkezdettnek 
minősül a beszerzés a megrendeléssel, az adásvételi szerződés keltével (ingatlan, vagy földterület 
vásárlása esetén), az eladó által kiállított számla dátumával, építési beruházás esetén az építési 
naplóba történt első bejegyzéssel); 

- a Ptk. nyolcadik könyv első rész 8:1. §. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozók (a házastárs, 
az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a 
mostoha- és a nevelőszülő és a testvér) közötti ingatlan-, illetve földterület vásárlás; 

- a Ptk. nyolcadik könyv első rész 8:1. §. 2. pontjában meghatározott hozzátartozók (a közeli 
hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és 
testvére, és a testvér házastársa) közötti ingatlan-, illetve földterület vásárlás; 

- készletvásárlás, amennyiben a készletre igényelt támogatási összeg az összesen igényelt támogatási 
összeg 25%-át meghaladja, 

- immateriális javak közül a szoftver vásárlás, amennyiben a szoftverre igényelt támogatási összeg az 
összesen igényelt támogatás összeg 25%-át meghaladja. 

 
A támogatás forrása:  
A Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprészének Békés Megyei Kormányhivatalra 
decentralizált, e célra elkülönített pénzügyi kerete. 
Elkülönített pénzügyi keret összege: 30.000.000 Forint 
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A támogatás formája és mértéke:  
A támogatás legfeljebb 2 millió forint összegig terjedhet vissza nem térítendő formában. 
 
A támogatás intenzitása:  
A támogatás az ÁFA levonási joggal rendelkező pályázók esetében a beruházás nettó (ÁFA nélküli) 
költségéhez igényelhető, az ÁFA levonási joggal nem rendelkező pályázók esetében az ÁFA összegét is 
tartalmazó beruházás (bruttó) költségéhez igényelhető. 
A pályázattal igényelt támogatási összeg nem haladhatja meg a beruházási összköltség nettó értékének 
80%-át, amennyiben a támogatottnak a támogatásból finanszírozott beszerzése kapcsán ÁFA levonási 
joga lesz.  
A pályázattal igényelt támogatási összeg nem haladhatja meg a beruházási összköltség bruttó értékének 
80%-át, amennyiben a támogatottnak a támogatásból finanszírozott beszerzése kapcsán ÁFA levonási 
joga nem lesz.  
A Békés Megyei Kormányhivatal az igényelt támogatás összegtől kisebb mértékű támogatást is 
megítélhet (az igényelt összegnél alacsonyabb mértékben megállapított támogatási összeg esetén 
amennyiben a pályázó nem vállalja a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet különbözetének 
pótlását, vagy az üzleti tervének a rendelkezésre álló összeg figyelembevételével történő átdolgozását, a 
pályázat elutasításra kerül). 
 
A támogatás számításának alapja:  
A beruházás levonható és visszaigényelhető ÁFA nélküli összes költsége.  
A támogatás csak abban az esetben igényelhető a beruházás ÁFA-t is tartalmazó összköltsége után, ha 
a támogatott vállalkozásnak/egyéni vállalkozónak a támogatásból finanszírozott beruházásával 
kapcsolatban nem lesz ÁFA visszaigénylési jogosultsága, vagy azt a pályázathoz kapcsolódóan nem 
igényelheti vissza. 
 
A pályázat benyújtásának helye, határideje, elbírál ása 
A pályázati felhívásban és a pályázati egységcsomagban foglaltaknak megfelelően magyar nyelven 
elkészített pályázatot 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat), a kötelező mellékletekkel felszerelve, a 
lapokat lefűzve, rendezett, áttekinthető formában, tartalomjegyzékkel ellátva, az útmutatóban rögzített 
formai előírásoknak megfelelően, az útmutató mellékleteiben szereplő szempontok alapján, kizárólag a 
pályázati dokumentációban lévő adatlapok kitöltésével lehet benyújtani 2016. március 10. napjától 
legkés őbb 2016. május 9. napjáig  személyesen, vagy könyvelt postai küldeményként (kizárólag 
Magyarországon feladott, vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai 
szolgáltatás) szállítás igénybevételével) a Békés Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályához 
(5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6.). 
 
Az a pályázat, amely nem felel meg a pályázati felhívás feltételeinek, illetve a pályázati 
egységcsomagban foglaltaknak, vagy határidőn túl érkezik be, érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerül. 
Hiánypótlást kizárólag a Békés Megyei Kormányhivatal kezdeményezhet. 
Formai szempontból hiányosnak minősülő pályázat esetében a Békés Megyei Kormányhivatal szólítja fel 
a pályázót arra, hogy a hiányosságot a felszólításról szóló végzés átvételétől számított 15 napon belül 
pótolja.  
Formai hiányosságnak kizárólag a pályázati adatlapok, nyilatkozatok valamelyik rovatának üresen 
hagyása, vagy az űrlaphoz csatolandó valamelyik adatlap, nyilatkozat, dokumentum hiánya számít.  
A hiánypótlást követően is formailag hiányosnak minősülő pályázat nem felel meg a támogatásra való 
jogosultsági feltételeknek. 
 
A pályázatot a részletes pályázati egységcsomagban foglaltak szerint kell összeállítani, amely 
térítésmentesen átvehető a Békés Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalának Járási Foglalkoztatási 
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Osztályain, a Békés Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályán, valamint letölthető a Békés 
Megyei Kormányhivatal honlapjáról.  
 
A pályázat további feltételei:  
A pályázó 
- leghamarabb a Békés Megyei Kormányhivatal által megküldött, a pályázó támogatásra való 

jogosultságról szóló döntés átvétele után kezdeményezheti vállalkozó jogviszonyát (kezdheti meg 
önfoglalkoztatását). 
A vállalkozói jogviszony kezdeményezésének számít: 

•   az egyéni vállalkozói tevékenység folytatására irányuló szándékának az egyéni vállalkozói 
tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró hatóság felé történő bejelentése; 

•     új induló társas vállalkozás esetében a társasági szerződés keltének napja,  
•     működő vállalkozáshoz történő csatlakozás esetén a társasági szerződés módosításának 

napja, 
•     mezőgazdasági őstermelői tevékenység esetében az őstermelői igazolvány kiváltásának 

napja. 
- A Békés Megyei Kormányhivatal érdemi döntéséről szóló tájékoztatás kézhezvételét követő legfeljebb 

21 napon belül hatósági szerződést köt a Békés Megyei Kormányhivatallal, 
- a beruházást leghamarabb a pályázatot befogadó Békés Megyei Kormányhivatal által megküldött, a 

pályázó támogatására való jogosultságáról szóló értesítés átvételét követően kezdi meg 
(megkezdettnek minősül a beruházás a megrendeléssel, az adásvételi szerződés keltével, az eladó 
által kiállított számla dátumával, építési beruházás esetén az építési naplóba történt első 
bejegyzéssel), 

- legkésőbb a hatósági szerződés megkötéséig csatolja a vállalkozás alapítására vonatkozó és a 
tevékenység megkezdéséhez szükséges dokumentumokat (pl: az egyéni vállalkozók nyilvántartását 
vezető hatóságtól a nyilvántartásba vételről kapott igazolás, mezőgazdasági őstermelői igazolvány és 
annak betétlapja, gazdasági társaság esetén a társaságot bejegyző cégbírósági végzés/módosítás, 
társasági szerződés (alapító okirat), vállalkozói bankszámla/lakossági folyószámla szerződés, 
hatósági engedélyek, stb.), 

- vállalja, hogy hatósági engedély köteles tevékenység folytatása esetén, a hatósági engedélyt a 
hatósági szerződés megkötéséig benyújtja, 

- vállalja, hogy a támogatás fogadására, pénzforgalmának lebonyolítására, illetve a visszafizetések 
teljesítéséhez a hatósági szerződés megkötéséig vállalkozói bankszámlát nyit, 

- vállalja, hogy a Békés Megyei Kormányhivatal kérésére a pályázat érdemi elbírálásához – az előírt 
kötelező mellékletein túl – egyéb iratot is (pl: előzetes elvi szakhatósági engedélyek, 
szándéknyilatkozatok, bérleti előszerződés, adásvételi előszerződés) becsatol, 

- vállalja, hogy a hatósági szerződésben meghatározott időpontig (beruházás befejezése) a pályázattal 
érintett tevékenységét (a létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat) megkezdi, és azt legalább a 
hatósági szerződésben meghatározott időpontig fenntartja,  

- a támogatott a hatósági szerződésben meghatározott három éves fenntartási időszak alatt az Flt. 58. 
§ (5) bekezdés a) pontjában meghatározott munkaviszonyt nem létesíthet, 

- rendelkezik a vállalkozás pénzügyi és piaci megalapozottságát bemutató, azt alátámasztó legalább 3 
éves üzleti tervvel, 

- rendelkezik a pályázattal érintett beruházás bruttó költségének legalább 20 %-át elérő saját forrással, 
amelybe az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatás, valamint a bankhitel nem számítható 
be. 
Saját forrásként kizárólag a pályázó tulajdonában álló lakossági bankszámlán rendelkezésre álló 
számlaegyenleg fogadható el (a pénzintézet által kiállított, a pályázó tulajdonában álló lakossági 
bankszámlára vonatkozó, a pályázat benyújtásának napjától számított 10 napnál nem régebbi 
igazolás alapján). 

- építési beruházás esetén rendelkezik az építési hatóság igazolásával (a jogerős hatósági engedély a 
hatósági szerződés megkötésének feltétele), 
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- vállalja, hogy a hatósági szerződésben részletezett időpontig a költségekkel elszámol, 
- a beruházást legkésőbb 2016. november 30. napig befejezi és a támogatás kifizetésére vonatkozó 

elszámolását legkésőbb 2016. december 5. napjáig benyújtja, 
- rendelkezik a támogatás visszafizetésére, illetőleg kötelezettségszegés miatt történő visszafizetése 

esetére a pályázati felhívásban előírt megfelelő anyagi biztosítékkal, 
- a pályázatban megjelölt összegnél kevesebb támogatás megállapítása esetén kötelezettséget vállal 

arra, hogy 
� a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet különbözetét pótolja, és a pályázatban 

szereplő beruházást változatlan formában megvalósítja, vagy 
� a beruházás megvalósítására vonatkozó tervét a rendelkezésre álló összegek 

figyelembevételével átdolgozza, és csökkentett formában valósítja meg, 
- több pályázót érintő új társult vállalkozás létrehozása esetében a pályázatokat egyenként, külön-külön 

kell benyújtani. Ebben az esetben minden pályázatban hivatkozni kell arra, hogy a társult 
vállalkozásnak kik a további tagjai. 
 

A vállalkozóvá válást el ősegítő támogatás döntése során figyelembe veend ő mérlegelési 
szempontok:  
A pályázatok elbírálásáról a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető Kormánymegbízott mérlegelési 
jogkörben, a pályázat benyújtását követő legfeljebb 2 hónapon belül dönt.  
A támogatási döntésről a Békés Megyei Kormányhivatal a döntés meghozatalát követő 8 napon belül 
írásban értesíti a pályázókat.  
A nyertes pályázókkal a Békés Megyei Kormányhivatal hatósági szerződést köt, melyben részletesen 
rögzítésre kerülnek a támogatással kapcsolatos jogok és kötelezettségek. 
A Békés Megyei Kormányhivatal a rendelkezésre álló forrást meghaladó támogatási igény beérkezése 
esetén az igényeltnél kisebb összegű támogatás is odaítélhet, illetve a pályázatot forráshiány miatt 
elutasíthatja. 
 
Figyelembe veendő mérlegelési szempontok a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a 
Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. 
(VII.16.) MÜM rendelet 27/B. § (1) bekezdése alapján: 
- a munkaerő-kereslet és –kínálat helyi jellemzői; 
- a térség foglalkoztatási helyzete és munkanélküliségi mutatói; 
- a munkaadónak a kormányhivatallal és a járási hivatallal történő együttműködése tapasztalatai; 
- az álláskereső munkához jutási esélyei. 
A fentieken túlmenően figyelembe veendő mérlegelési szempontok: 
- termelő, idegenforgalmi vagy mezőgazdasági tevékenység előtérbe helyezése, 
- a szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint a kedvezmények 

igénybevételének szabályairól szóló 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti szabad 
vállalkozási zónában megvalósuló, munkaerő-piaci feszültséget csökkentő fejlesztések, 

- roma álláskeresők önfoglalkoztatása, 
- 45 év feletti álláskeresők önfoglalkoztatása, 
- családi vállalkozások, 
- az előírtnál magasabb saját erőt biztosítók, 
- anyagi biztosíték (ingatlan, bankgarancia) felajánlása. 
 
Nem támogatható tevékenységek : 
- Kocsmák, italboltok üzemeltetése, 
- Ún. egyszámlás vállalkozások pl. pénzügyi- biztosítási tanácsadó, befektetési tanácsadó. 
 
A támogatás nyújtása során figyelembe vételre kerül az olyan személy foglalkoztatásának elősegítése, 
akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését 
megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi CIX. törvény 55. § (2) bekezdése alapján 
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szüntették meg (a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból 
foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII.16.) MÜM rendelet 
27/B. §. (2) bekezdése alapján). 
 
A pályázó a támogatás oda nem ítélése, vagy csökkentett mértékben való odaítélése esetén kártérítési 
igénnyel a Békés Megyei Kormányhivatal felé nem fordulhat. 
 
A Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 
6/1996. (VII.16.) MÜM rendelet 27/B. §. (3) bekezdése alapján a támogatásban részesülő akkor is 
köteles visszafizetni a támogatást, ha az részére – jogszabályban meghatározott feltételek hiányában – 
nem lett volna megállapítható. 
 
A támogatás folyósítása:  
A támogatás a hatósági szerződés aláírása után az alábbiak szerint kerül folyósításra: 
- a támogatás összege a bemutatott eredeti bizonylatok (pl. számla, adásvételi szerződés), valamint a 

saját forrás és / vagy az ÁFA teljesítését igazoló bizonylatok (pénzintézeti terhelési értesítés) alapján − 
a Magyar Államkincstáron keresztül kerül utalásra a támogatott vállalkozói bankszámlájára (a 
támogató javára szóló beszedési megbízással terhelt vállalkozói bankszámlára).  
A támogatás pénzügyi bonyolítása csak átutalással történhet. 

- Elszámolásként a pályázatot befogadó Békés Megyei Kormányhivatal által megküldött, a pályázó 
támogatására való jogosultságáról szóló értesítés átvételét követő naptól a hatósági szerződésben 
meghatározott, az elszámolás határideje napjáig kiállított eredeti bizonylatok fogadhatók el. 

- külföldi szállító esetén a benyújtott számlák kiegyenlítése forintban történik. Forintszámláról történő 
teljesítés esetén a pénzügyi teljesítés napján a forintszámlát vezető pénzintézet által rögzített 
árfolyamon, míg devizaszámláról történő teljesítés esetén a pénzügyi teljesítés napján érvényes a 
Magyar Nemzeti Bank által közzétett középárfolyamon. 

- A százezer forintot meghaladó értékű áru beszerzésére irányuló vásárlás esetén kötelező az írásban 
elküldött és visszaigazolt megrendelők megléte. 

 
A pályázó különösen indokolt esetben támogatási előleget igényelhet.  
Ezen igényt már a pályázat benyújtásakor írásban jelezni kell.  
Az előleg folyósításáról a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető Kormánymegbízott mérlegelési 
jogkörben dönthet.  
Az előleg összege legfeljebb a megítélt támogatási összeg 20 %-a lehet, amelyet a Békés Megyei 
Kormányhivatal a hatósági szerződés megkötését követő 30 napon belül utal a pályázó részére.  
Az előlegnek a pályázó részéről történő elszámolásának határideje az előleg folyósítását követő 60 nap. 
 
Mezőgazdasági őstermel őre vonatkozó további el őírások:  
A mezőgazdasági őstermelők önfoglalkoztatásuk ideje alatt vállalják, hogy támogatás esetén, a hatósági 
szerződésben megjelölt időpontig az őstermelői tevékenységéből származó időarányos árbevétele 
meghaladja a mindenkori személyi jövedelemadó köteles összeghatárt (Szja. 23.§.).  
A fenntartási kötelezettség időtartama alatt az őstermelői tevékenységgel elért bevétel nagyságát a 
pályázónak hitelt érdemlően a szerződésben meghatározott módon és időben igazolnia kell.   
Amennyiben a fenti feltételek nem teljesülnek, az felróható okból bekövetkezett szerződésszegésnek 
minősül és a támogatás folyósítás megszüntetését váltja ki, valamint folyósított teljes támogatási összeg 
visszakövetelésre kerül, a visszakövetelés időpontjában hatályos, a kötelezettségszegés napjától a 
visszakövetelésről rendelkező határozat meghozatalának napjáig a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 132. §-a szerint 
kiszámított késedelmi pótlékkal növelt összegben kell visszafizetni. 
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A szerződésszegés jogkövetkezményei:  
Ha a támogatott a hatósági szerződésben foglaltakat megszegi, nem, vagy csak részben teljesíti, a 
támogatást a visszakövetelés időpontjában hatályos, a kötelezettségszegés napjától a 
visszakövetelésről rendelkező határozat meghozatalának napjáig a Ket. 132. §-a szerint kiszámított 
késedelmi pótlékkal növelt összegben kell visszafizetni. 
Amennyiben a kötelezett visszafizetési kötelezettségének a visszakövetelésről rendelkező határozatban 
megjelölt határidőig nem tesz eleget, e határidő elmulasztásának napjától a befizetés napjáig a 
támogatás összegének alapulvételével kiszámított késedelmi pótlékot is köteles fizetni. 
 

 

Békés Megyei Kormányhivatal 


