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A TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 

NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET 

munkaer ő-piaci és foglalkozási információ nyújtásának támog atására Tolna megye területén. 

A pályázat kódjele: MPSZ Tolna - 2016 

 

A pályáztatásra a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 

törvény 13/A. § (2) bekezdése, és a munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz 

kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX.15.) GM rendelet 3.§- a, valamint 21. § (1) 

bekezdés a) pontja alapján kerül sor. 

 

A pályázati kiírás célja 

Az elmaradott térségekben és/vagy a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskeresők 

elhelyezkedésének, munkához jutásának, valamint a munkáltatók megfelelő munkaerőhöz jutásnak 

elősegítése az aktuális munkaerő-piaci helyzetről, továbbá a járási hivatalok foglalkoztatási osztályain és 

a kormányhivatal foglalkoztatási főosztályán igénybe vehető szolgáltatásokról és támogatásokról nyújtott 

információval. 

 

A szolgáltatás tartalma 

A szolgáltatás a foglalkozásokra, közfoglalkoztatásra, a térségben elérhető képzésekre, a megye, 

valamint a kistérség munkaerő-piaci helyzetére, a munkaerő-kereslet és -kínálat helyi jellemzőire 

vonatkozó információk nyújtását, foglalkoztatást elősegítő támogatások és az álláskeresési ellátásokra 

vonatkozó lehetőségek ismertetését, továbbá a foglalkoztatással összefüggő jogszabályokkal 

kapcsolatos tájékoztatást és az azokról szóló ismertetők átadását tartalmazza. A tevékenységhez 

tartozik továbbá az aktív korú munkaképes lakosság körében a gazdaságilag inaktívak felkutatása és 

információhoz juttatása. 

 

A munkaerő-piaci és foglalkozási információt nyújtó személyek egyéni, illetve csoportos szolgáltatás 

keretében, valamint az öntájékozódás elősegítésével is elláthatják alábbi feladataikat. 

 

Az álláskeres ők, közvetítést kér ők részére nyújtható szolgáltatások: 

• az álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel feltételeinek,  

• a regisztrált álláskeresők által igénybe vehető támogatási lehetőségeknek és szolgáltatásoknak, 

• a foglalkoztatást elősegítő támogatások és igénylésük jogi feltételeinek, továbbá  

• az adott területre és időszakra vonatkozó munkaerő-piaci kereslet és kínálat jellemzőinek, 
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• az aktuális munkaerő-piaci programoknak és képzési lehetőségeknek 

ismertetése, továbbá 

• a tipikus és az atipikus foglalkoztatási formákról, a foglalkoztatási jogviszonyokról,  

• a munkáltatói sokféleségről (ideértve akár az őstermelői és az egyszerűsített foglalkoztatásra 

irányuló jogviszonyokat), valamint az önkéntességről  

• a foglalkoztatási lehetőségekről, a munkáltatók által támasztott követelményekről, 

• a közfoglalkoztatásról 

tájékoztatás adása. 

 

Munkáltatók részére nyújtható szolgáltatások: 

      A szolgáltató az alábbi munkaerő-piaci jellemzőkről átfogó jelleggel informálja a foglalkoztatót: 

• a kormányhivatal foglalkoztatási főosztályán és a járási hivatalok foglalkoztatási osztályainak 

tevékenységéről, a foglalkoztatást elősegítő támogatási lehetőségekről, 

• a járási hivatalok foglalkoztatási osztályai által a munkaerő-közvetítés keretében végzett 

differenciált szolgáltatásokról, 

• a munkaerőpiac szereplőiről, legfontosabb szegmenseiről, azok jellemzőiről, 

• a munkaerőpiac egyensúlyi viszonyairól, a munkaerő kereslet-kínálat alakulásáról, 

• a foglalkoztatáshoz kapcsolódó jogi szabályozásról, 

• az atipikus és rugalmas foglalkoztatási formákról, rugalmas munkaidő rendszerekről, 

• a költséghatékony foglalkoztatás jegyében foganatosítható eljárásokról, 

• a foglalkoztatáshoz a nemzeti foglalkoztatási szolgálattól igényelhető támogatásokról, 

• a munkahelyi sokszínűségről és esélyegyenlőségről, 

• a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű célcsoportokról és azok jellemzőiről, valamint 

• a munkaadói és munkavállalói érdekképviseletekről. 

 

Egyéb feladatok: 

• a járási hivatalok foglalkoztatási osztályain az információs pult működtetése, információs 

szolgálat ellátása, szükség szerint ügyfél irányítási feladatok elvégzése, 

• az öninformációs tér adatainak, tájékoztató anyagainak figyelemmel kísérése, karbantartása, 

segítségnyújtás az öninformációs rendszer használatában, 

• a humán szolgáltatást nyújtó tanácsadó munkájának segítése munkaerő-piaci információk 

biztosításával, 

• a járási hivatalok foglalkoztatási osztályai által biztosított szolgáltatásokra, ellátásokra, 

támogatásokra, aktuális információkra vonatkozó csoportos tájékoztatók szervezésének 

segítése, 

• egyéb-, a kormányhivatal foglalkoztatási főosztálya által szervezett rendezvények (állásbörzék, 

pályaválasztási kiállítások, fórumok stb.) szervezésében, lebonyolításában való részvétel, 

• a kapcsolódó adminisztrációs feladatok ellátása. 
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A támogatott tevékenységt ől minimálisan elvárt eredmények 

Információnyújtásban részesítendők száma: legalább 16 800 fő (regisztrált álláskereső) és/vagy 4 800 

munkáltató, illetve ezek arányos kombinációja a támogatási időszak alatt, de 1 fő információs munkatárs 

havonta minimálisan legalább 70 fő álláskeresővel, munkanélkülivel és/vagy 20 munkáltatóval 

foglalkozzon egyéni, illetve csoportos szolgáltatás nyújtás keretében (tört hónap esetén e létszám 

arányosan teljesítendő).  

 

A pályázaton történ ő részvétel feltételei  

A pályázaton részt vehet az az egyéni vállalkozó, vagy jogi személy, amely 

a) a pályázat benyújtását megelőzően legalább egy évig folytatott munkaerő-piaci és foglalkozási 

információnyújtásra irányuló tevékenységet, melyről nyilatkozik, 

b) a munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtókról a Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerő-közvetítési 

és Koordinációs Főosztálya által vezetett ideiglenes nyilvántartásban szolgáltatást nyújtó 

szervezetként szerepel, és ennek tényéről nyilatkozik, 

c) vállalja, és kötelezi magát arra, hogy a szolgáltatást a pályázatban meghatározott célcsoportok 

számára térítésmentesen nyújtja, 

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

rendeltetésszerűen használja fel, 

e) vállalja, hogy a támogatott szolgáltatást igénybevevő személyekről, szervezetekről a 

kormányhivatallal kötött szerződésben rögzített azonosításra alkalmas módon nyilvántartást 

vezet, 

f) biztosítja, hogy a munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtását a munkaerő-piaci 

szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásról szóló 30/2000 

(IX.15.) GM rendeletben 1. sz. mellékletében meghatározott felsőfokú végzettséggel rendelkező 

szakemberek végzik, akik legalább egy év gyakorlattal rendelkeznek az információnyújtás 

szolgáltatás területén, 

g) tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 

50/A §-a alapján előírt biztosítékot [az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 

368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 84. § (2) bekezdés a) pontja alapján – a 

kedvezményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - 

fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására 

vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési 

megbízás esetére a követelés legalább harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó 

rendelkezéssel együtt] legkésőbb a költségvetésből nyújtott támogatás első folyósítását 

megelőzően köteles biztosítani, a biztosítéknak a támogatási jogviszony alapján fennálló 

kötelezettségek megszűnéséig rendelkezésre kell állnia [Ávr. 85. § (3) bekezdése alapján], 

h) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok Ávr. 82. §-ában meghatározott feltételeinek, 

i) tudomásul veszi, hogy a támogatásban részesülő szervezet vagy egyéni vállalkozó által nyújtott 

szolgáltatás szakmai és módszertani ellenőrzését a Tolna Megyei Kormányhivatal 
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Foglalkozatási Főosztálya látja el, továbbá hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium NFA Pénzügyi 

Főosztálya szakmai és pénzügyi ellenőrzést végezhet, 

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

(alvállalkozó igénybevétele kizárt),  

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

 

Nem nyújtható támogatás  annak a pályázónak, aki/akinek 

a) a munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtókról a Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerő-közvetítési 

és Koordinációs Főosztálya által vezetett ideiglenes nyilvántartásban szolgáltatást nyújtó 

szervezetként nem szerepel, 

b) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik, 

c) az Áht. 48/B. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenségről szóló nyilatkozata alapján nem 

részesülhet támogatásban1, 

d) az Áht. 50. § (4) bekezdése alapján lejárt esedékességű, meg nem fizetett adótartozása - ide 

nem értve az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adókat -, valamint járulék-, illeték- 

vagy vámtartozása (a továbbiakban együtt: köztartozása), vagy az NFA, illetve más pénzügyi 

alapok, központi költségvetés felé tartozása van, 

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

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

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

szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett, 

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

megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll, 

h) jogszabályban vagy az Ávr-ben a támogatói okirat kiadásának vagy a támogatási szerződés 

megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat 

nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja, 

i) nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok Ávr. 82. §-ában meghatározott feltételeinek, 

j) nem tesz eleget az Áht. 50 § (1) bekezdésének b) pontjában előírt, a köztulajdonban álló 

gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján 

fennálló közzétételi kötelezettségének, 

k) jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén nem felel meg az 

Áht. 50 § (1) bekezdésének c) pontjában előírt átláthatóságról szóló követelménynek, 

l) a pályázat benyújtását megelőző két évben a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból kapott 

támogatásokkal kapcsolatban vállalt kötelezettségeinek nem, vagy csak részben tett eleget, 

                                                      
1 Nem lehet a támogatási jogviszonyban kedvezményezett 

a) az, aki a támogatási döntést meghozta, vagy aki a támogatási döntés meghozatalában döntés-előkészítőként részt vett,   
b) az, aki a támogatási döntés időpontjában a Kormány tagja, államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár, megyei közgyűlés elnöke, 

főpolgármester, polgármester, regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselője, 
c) az a)–b) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozó, 
d) – a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével - az a) és c) pont szerinti személy tulajdonában álló gazdasági társaság, 
e) - az állam, a helyi önkormányzat, illetve a köztestület legalább 50%-os közvetlen vagy közvetett tulajdonában lévő gazdasági társaság, valamint a 

sportegyesület és a sportszövetség kivételével – az olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, 
illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)–c) pont szerinti személy vezető tisztségviselő, az 
alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy 
képviseleti szervének tagja, 
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m) 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. 

 

A pályázatok elbírálásánál az értékelés szempontjai  

• a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályával és a Járási Hivatalok 

Foglalkoztatási Osztályaival (valamint a jogelőd szervezetekkel) való korábbi szakmai 

együttműködésének tapasztalatait (kapcsolattartás rugalmassága, szerződési feltételek, 

megvalósítással kapcsolatos adminisztrációs feladatok, határidők betartása, ellenőrzések 

tapasztalatai), 

• a korábban nyújtott szolgáltatások színvonala, eredményessége, 

• a pályázatban nevesített szakemberek pályázati felhívásban megjelölt szakterületen szerzett 

gyakorlata, 

• a pályázati felhívásnak való megfelelés, a hiánypótlás mértéke. 

 

A pályázat elbírálása során el őnyt jelent  

� ha a pályázó Tolna megye területén megfelelő munkaerő-piaci és ellátórendszerbeli 

ismeretekkel, kapcsolatokkal (referenciák bemutatása) rendelkezik,  

� ha a pályázó gyakorlati tapasztalattal rendelkezik Tolna megye területén a jelen pályázati 

felhívás szerinti szolgáltatás nyújtásában, 

� a szolgáltatás nyújtását humán végzettséggel rendelkező munkavállalókkal biztosítja, 

� ha a pályázó a szolgáltatások fejlesztésével, nyújtásával kapcsolatos ismereteinek átadásában 

Tolna megyében gyakorlattal rendelkezik (fórumokon, szakmai napokon, workshopokon stb.). 

 

A támogatott szolgáltatás nyújtásának helyszínei léts zámokkal 

A támogatott szolgáltatást a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályán és Járási 

Hivatalainak Foglalkoztatási Osztályain és Munkaerőpiaci Pontjának épületében azok ügyfélfogadási és 

munkarendjéhez igazítva szükséges nyújtani az alábbiakban részletezettek szerint: 

 

Foglalkoztatási Főosztály (7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13., és Találka tér 4.)   4 fő 

Szekszárdi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály (7100 Szekszárd, Találka tér 4.)  5 fő  

Szekszárdi Járási Hivatal Munkaerőpiaci Pont (7130 Tolna, Piactér)     2 fő  

Bonyhádi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály (7150 Bonyhád, Szabadság tér 1.)  2 fő 

Dombóvári Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály (7200 Dombóvár, Jókai u. 16/a.)  2 fő 

Paksi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály (7030 Paks, Dózsa György út 51-53.)   2 fő 

Tamási Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály (7090 Tamási, Szabadság u. 15.)   3 fő 

projektmenedzser          1 fő 

     Összesen: 21 fő 
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A támogatott szolgáltatás nyújtásának dologi feltét elei 

A szolgáltatáshoz szükséges megfelelő infrastruktúrát, dologi feltételeket (telefon, fax, számítógép, 

internet hozzáférés) a pályázat kiírója – a járási hivatalok foglalkoztatási osztályai és a foglalkoztatási 

főosztály útján – díjmentesen biztosítja a megvalósítónak. A Támogatottnak vállalnia kell haszonkölcsön 

szerződés megkötését a Tolna Megyei Kormányhivatallal. 

 

A támogatott szolgáltatás megkezdésének id őpontja: 2016. augusztus 1. 

 

A támogatott szolgáltatás befejezésének id őpontja: 2017. július 31. 

 

A pályázat keretében nyújtható támogatás forrása, f ormája, összege, kifizetése 

A pályázat útján elnyerhető támogatás vissza nem térítendő támogatás, amelynek forrása a Nemzeti 

Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprészének Tolna megyére decentralizált kerete.  

 

A teljes támogatási keret:   70.335.000,- Ft  

 

Elszámolható költségek  

• Projektmenedzser bérköltsége járulékokkal együtt bruttó 321 250,- Ft/hó/fő  

• Információs munkatárs bérköltsége járulékokkal együtt bruttó 257 000,- Ft/hó/fő 

• Egyéb a foglalkoztatáshoz kapcsolódó, a munkavégzéssel jogszabály szerint összefüggő költségek 

(pl. foglalkozás egészségügyi vizsgálat díja stb.) maximum bruttó 200 000,- Ft/hó  

• Utazási költségtérítés maximum bruttó 50 000,- Ft/hó.  

• Kis értékű eszközök és anyagok beszerzése maximum bruttó 150 000,- Ft/hó 

 

A támogatás az alábbi költségek fedezésére szolgálhat:  

a) a szolgáltatást nyújtó személyek foglalkoztatásával, valamint az irányítási, koordinálási 

tevékenységet ellátó személy foglalkoztatásával összefüggő (munkabér és járulékai) és ahhoz 

kapcsolódó költségek (munkába járás támogatása, étkezési hozzájárulás, foglalkozás- 

egészségügyi vizsgálat díja stb.); 

b) a szolgáltatást nyújtó személyek munkavégzéséhez szükséges kis értékű anyagok és eszközök 

(irodaszerek, papírok, tonerek stb.) biztosítása; 

c) szolgáltatást nyújtó személyek munkavégzéséhez szükséges utazási költségtérítés. 

 

A kormányhivatal a támogatást - a szerződésben meghatározott feltételek szerint - a program 

megvalósulása során havonta küldött elszámolás és a részletes szakmai beszámoló alapján havonta 

utólag utalja a támogatottnak, az alábbiak együttes teljesítése esetén:   

• a hatósági szerződésben meghatározott járási hivatalok foglalkoztatási osztályain és a 

kormányhivatal foglalkoztatási főosztályán az előírt időben folyamatos munkavégzés, melynek 
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idejét jelenléti íven a szolgáltatást nyújtó személy köteles vezetni, és a foglalkoztatási osztály 

vezetőjével aláíratni; 

• az információnyújtó személy által a hatósági szerződésben meghatározott létszám (álláskereső 

és/vagy munkáltató) szolgáltatásban részesítése; 

• az információnyújtással érintett személyek a foglalkoztatási főosztály és foglalkoztatási osztályok 

által meghatározott módon történő rögzítése. 

 

A támogatás folyósításának további feltétele a biztosíték rendelkezésre állásának, vagyis az azonnali 

beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazói nyilatkozat záradékolásának és visszaigazolásának 

megtörténte. A biztosítéknak a költségvetésből nyújtott támogatás első folyósítását megelőzően 

rendelkezésre kell állnia a támogatási jogviszony alapján fennálló kötelezettségek megszűnéséig. 

 

A pályázat tartalmára vonatkozó el őírások 

A pályázatnak tartalmaznia kell (a pályázati és a költségvetési adatlap szerint): 

- a pályázó általános adatait (szervezet neve, címe, telefon- és faxszáma, nyilvántartásba vételi, 

ill. cégbírósági bejegyzés száma, bankszámla száma, tb törzsszáma, adószáma, adóazonosító 

száma)  

- a pályázó képviselőjének és kapcsolattartójának nevét, elérhetőségét, 

- a pályázó korábbi - a pályázat tárgyát képező – munkaerő-piaci szolgáltatási tevékenységének 

részletes bemutatását, 

- a munkaerő-piaci szolgáltatás rövid leírását, bemutatását, 

- a szolgáltatással érintett célcsoport meghatározását és jellemzését,  

- a szolgáltatás időtartamát, érintett létszámát, 

- a szolgáltatást nyújtó szakemberek nevét, végzettségét, korábbi tevékenységének leírását, 

- a szolgáltatás prognosztizált eredményét, 

- a szolgáltatás nyújtásának részletes költségtervét. 

 

A pályázathoz kötelez ően benyújtandó mellékletek 

• még be nem jegyzett gazdasági társaság vagy egyéni cég esetén: igazolás a cégbejegyzés iránti 

kérelem benyújtásáról 

cégnyilvántartásban nem szereplő munkaadó esetében: 

• az alapító okirat (alapszabály) másolata, amelyet a munkaadó „az eredetivel mindenben 

megegyező és a kiállítás napja óta nem változott” jelzéssel, és az aláírási címpéldánynak/ 

aláírás-mintának megfelelően aláírással és annak léte esetén pecséttel lát el, és 

• a munkaadó székhelye szerinti törvényszék által kiállított, 30 napnál nem régebbi a 

nyilvántartásba vételről szóló igazolás,  

• költségvetési intézmény munkaadó esetében az alapító okirat másolata, amelyet a munkaadó 

„az eredetivel mindenben megegyező és a kiállítás napja óta nem változott” jelzéssel, és az 

aláírási címpéldánynak/aláírás-mintának megfelelően aláírással és annak léte esetén pecséttel 

lát el, 
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cégnyilvántartásban szereplő munkaadó esetén: 

• cégbíróság által kiadott 30 napnál nem régebbi cégkivonat, vagy Céginformációs Szolgálat által 

kiadott hiteles, 30 napnál nem régebbi cégkivonata, vagy a hatályos cégkivonat, illetve társasági 

szerződés pályázó által elkészített olyan másolata, amelyet a pályázó „az eredetivel mindenben 

megegyező és a kiállítás napja óta nem változott” jelzéssel, és az aláírási címpéldánynak 

megfelelően aláírással és annak léte esetén pecséttel lát el 

• 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  

• ha a cégjegyzék tartalmazza az aláírási címpéldány/aláírás-minta cégbejegyzési (változás-

bejegyzési) eljárásban történő benyújtásának tényét: a munkaadó által az „eredetivel mindenben 

megegyező és hatályos” felirattal és az aláírási címpéldánynak/ aláírás-mintának megfelelő 

aláírással és annak (pecsét léte esetén) pecséttel ellátott másolata. 

(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 a bemutatott vállalkozói igazolvány vagy a vállalkozói tevékenység 

megkezdéséről tett bejelentés alapján kiadott igazolás ügyintéző által ellenőrzött legfontosabb 

adatait tartalmazó nyilatkozat, 

• egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény hatálya alá nem tartozó, szja törvény 

szerint egyéni vállalkozóként adózó munkaadó esetén a tevékenység folytatására jogosító okirat 

ügyintéző által ellenőrzött legfontosabb adatait tartalmazó nyilatkozat, 

• magánszemély munkaadó esetén a bemutatott személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya, 

taj-kártya ügyintéző által ellenőrzött legfontosabb adatait tartalmazó nyilatkozat, 

• a szolgáltatás nyújtásában résztvevő valamennyi közreműködő (menedzsment és szolgáltatást 

nyújtók) szakmai önéletrajza, 

• a szolgáltatást nyújtó személyek iskolai végzettségét igazoló okirat másolata, 

• a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által kiadott, a köztartozás mentességet igazoló 30 napnál 

nem régebbi közokirat vagy a munkaadó által benyújtott, cégszerű aláírással ellátott 

adófolyószámla-kivonat, (amennyiben a kérelmező nem szerepel a köztartozásmentes adózói 

adatbázisban), 

Nyilatkozatok 

• nyilatkozat arról, hogy a pályázó szervezet nem áll felszámolási eljárás vagy végelszámolás 

alatt, nem kezdeményezett csődeljárást, illetve bejelenti, ha a pályázat elbírálásáig ellene ilyen 

eljárás indul, 

• nyilatkozat arról, hogy a pályázatot benyújtó szervezet a rendezett munkaügyi kapcsolatok – az 

Ávr. 82. §-ában meghatározott – feltételeinek megfelel,  

• nyilatkozat az eljárás során tudomására jutott adatok rendeltetésszerű felhasználásáról, 
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• nyilatkozat arról, hogy a pályázó legalább egy évig folytatta azt a tevékenységet, amelynek 

támogatására pályázott, 

• a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázatban meghatározott célcsoportok számára 

térítésmentesen nyújtja a szolgáltatásokat, 

• a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázatban megadott adatok, nyilatkozatok a valóságnak 

megfelelnek, a pályázathoz mellékelt iratok az eredetivel mindenben megegyeznek, 

• a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázatot benyújtó szervezet az államháztartás alrendszereiből 

juttatott valamely támogatással összefüggésben nem követett el súlyos szerződésszegést, a 

támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket teljes egészében teljesítette, 

• a pályázó nyilatkozata, hogy a szolgáltatást igénybe vevő személyeket a kormányhivatallal kötött 

megállapodásban rögzítetteknek megfelelően, azonosításra alkalmas módon tartja nyilván, 

• a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázatban foglalt adatokban bekövetkező változásokról – 

különös tekintettel az érintettségre/összeférhetetlenségre vonatkozóan – a pályázatot kiíró 

szervet 8 napon belül értesíti, 

• a pályázó nyilatkozata, hogy részben helyt adó döntés esetén is fenntartja a benyújtott 

pályázatban foglaltakat, 

• a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy támogatás esetén a kedvezményezett 

neve, címe, a támogatás tárgya, a támogatás összege és aránya, a támogatott program 

megvalósítási helye nyilvánosságra hozható, továbbá az interneten megjelentethető. 

 

A pályázat beadására vonatkozó el őírások, benyújtásának határideje, helye 

A pályázat beérkezésének határideje:   2016. július 15.  (E határidő a pályázat postai úton történő 

beérkezésének határideje is, postai feladás esetén a cím: 7100 Szekszárd, Pf. 145.) 

 

A pályázatot a Tolna Megyei Kormányhivatal által kiadott pályázati adatlapon 3 példányban (1 eredeti és 

2 másolati példányban), valamint a pályázati adatlapot és a részletes költségtervet egyszer írható CD-n 

kell benyújtani. A pályázatot (adatlap és mellékletei) a pályázati egységcsomag szerint összefűzve - az 

eredeti és a másolati példányokat (külön-külön) fűzve –, oldalszámmal ellátva, magyar nyelven, gépelt 

formában, az eredeti pályázat mindegyik oldalát (beleértve a mellékleteket is) cégszerűen aláírva kell 

benyújtani. 

 

A pályázatot személyesen benyújtani a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályán a 

7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 224. szobában lehet. A pályázat személyes benyújtása esetén 

a Foglalkoztatási Főosztály a pályázat átvételéről igazolást ad a pályázónak. 

 

A pályázatot postai úton tértivevényes küldeményként kell benyújtani, és a zárt borítékon fel kell tüntetni 

a „PÁLYÁZAT – sk. felbontásra” feliratot, továbbá pályázó teljes nevét, címét és a pályázati felhívás 

azonosítóját (MPSZ Tolna- 2016). 
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A pályázattal kapcsolatban további információt a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály 

Munkaerőpiaci Osztály munkatársai: Tollár Gergely szakügyintéző (74/505-600/ 316-os mellék), illetve 

Tóthné dr. Priger Tamara jogtanácsos (74/505-600/ 328-as mellék) ad. A pályázati egységcsomag 2016. 

június 15. napjától letölthető a Tolna Megyei Kormányhivatal www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna  

honlapjáról. 

 

A pályázat elbírálása 

A határidőben benyújtott, formailag megfelelő pályázatok elbírálásáról, támogatásáról vagy a támogatási 

igény elutasításáról a Foglalkoztatási Főosztály vezetőjének szakmai javaslata alapján a Tolna Megyei 

Kormányhivatal kormánymegbízottja mérlegelési jogkörében eljárva, a pályázat beérkezésének napjától 

számított 30 napon belül, de legfeljebb 2016. július 22. napjáig  dönt. A támogatási döntésről a 

Foglalkoztatási Főosztály a döntés meghozatalát követő 8 napon belül írásban értesíti a pályázót. 

 

A mérlegelési jogkörben hozott elutasító döntés ellen a foglalkoztatás elősegítéséről és a 

munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 56. § (3) bekezdése szerint jogorvoslatnak helye 

nincs. Egyéb esetben (ha a pályázat elutasítására a jogszabályban meghatározott feltételek hiánya miatt 

került sor, vagy a határozatot hozó szerv a mérlegelési jogkör gyakorlására irányadó jogszabályban 

meghatározott szabályokat megsértette) a döntés ellen a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz (1051 

Budapest, József nádor tér 2-4.) címzett, de a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási 

Főosztályához (7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.) benyújtandó fellebbezéssel lehet élni.  

Formai szempontból hiányosnak minősülő pályázat esetében a Foglalkoztatási Főosztály 8 napon belül 

felszólítja a pályázót arra, hogy a hiányosságot a felszólításról szóló értesítés átvételétől számított 8 

napon belül pótolja. Formai hiányosságnak kizárólag a pályázati adatlap, 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. Az a pályázat, amely nem felel meg a pályázati felhívás feltételeinek - ideértve 

az esetleges hiánypótlást követően is formailag hiányos pályázatokat - illetve nem felel meg a pályázati 

adatlapban foglaltaknak, vagy határidőn túl érkezik, érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerül.  

Hiánypótlást kizárólag a Foglalkoztatási Főosztály kezdeményezhet. Hiánypótlásra csak a kötelezően 

csatolandó mellékletek esetében van lehetőség. 

 

A pályázat befogadásáról a támogató 7 napon belül nyilatkozatot ad ki, melynek átvételét követően 

hiánypótlás nem nyújtható be, illetve a pályázat nem módosítható. A hiánypótlást követően is formailag 

hiányosnak minősülő pályázat nem felel meg a támogatásra való jogosultsági feltételeknek. 

 

A kormányhivatal a támogatás felhasználásáról hatósági szerződést köt a pályázóval, amely tartalmazza 

a támogatottnak a szolgáltatás nyújtásával összefüggő kötelezettségeit, azok megszegésének 

jogkövetkezményeit, valamint a támogatás folyósításának részletes szabályait. 
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A támogatásban részesített pályázó megnevezését, a támogatás célját és a megítélt támogatás 

összegét - a pályázó külön hozzájárulása nélkül - a döntést követően a Tolna Megyei Kormányhivatal 

honlapján http://www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna közzé teszi. 

 

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 közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 132. §-a (2) bekezdése 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. 

A Főosztály fenntartja a jogot a pályázati felhívás módosítására, visszavonására, valamint arra, hogy 

eredménytelen pályázati eljárás esetén a pályázati felhívást újból közzé tegye. 

 

Ellenőrzés-tűrési és adatszolgáltatási kötelezettség 

A hatósági szerződés megkötése után a támogató, vagy a megbízásából eljáró szervezet a vállalt 

kötelezettségek teljesítésre vonatkozóan ellenőrzéseket végezhet, a támogatás jogszerűségére, a 

támogatott pályázatában tett nyilatkozatainak valóságtartalmára, a támogatás felhasználásának 

jogszerűségére. A támogatott az ellenőrzést tűrni, és az ellenőrzést végző szervvel együttműködni 

köteles. Ellenőrzésre a támogatás folyósításának kezdőnapjától a folyósítás befejezését követő 5 éven 

belül kerülhet sor. Az alapbizonylatokat a támogatás befejezését követően legalább 10 évig meg kell 

őrizni.  

 

Szekszárd, 2016. június 15.  

  Tolna Megyei Kormányhivatal 


