
Ügytípus megnevezése: 

Munkaerőpiaci szolgáltatást nyújtók támogatása 

 

Ügytípus leírása: 
 
A foglalkoztatás elősegítéséről és munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 13/A §-a  (1), 

(2), (4) bekezdése, és a munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan 

nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX.15.) GM rendelet 3. §-a, illetve 21–25.§ alapján – a 

Nemzeti Foglalkoztatási Alap Foglalkoztatási Alaprész megyére decentralizált keretéből – a Zala 

Megyei Kormányhivatal vissza nem térítendő támogatást nyújthat a munkaerő-piaci szolgáltatásainak 

bővítése céljából. 

A munkaerőpiaci szolgáltatások célja: munkaerőpiaci és foglalkozási információkhoz, szükségletekhez 

igazodó tanácsadásokhoz való hozzájutás elősegítése az elmaradott térségekben vagy a 

munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő rétegek számára a munkaerő-piaci kereslet és kínálat 

egymásra találása érdekében.  

A támogatás olyan a Zala Megyei Kormányhivatal illetékességi területén székhellyel (telephellyel, 

fiókteleppel) rendelkező, köztartozásmentes, egyéni vállalkozónak illetve jogi személynek nyújtható, 

aki hozzájárul az adott szolgáltatás nyújtásához szükséges adatainak e célból történő nyilvántartásba 

vételéhez, valamint szerepel a Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerő-közvetítési és Koordinációs 

Főosztálya ideiglenes nyilvántartásában, mint munkaerőpiaci szolgáltatást nyújtó szervezet. 

 

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás, valamint az eljárást megindító irat benyújtásának 

módja: 

A pályázati felhívást és a pályázati dokumentációt a Zala Megyei Kormányhivatal a következő 

internetes honlapján közzéteszi: http://zala.munka.hu  

Benyújtás helye: A pályázatot a Zala Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályához (8900 

Zalaegerszeg, Mártírok útja 42-44.) kell benyújtani. 

 

Benyújtás ideje: A pályázati felhívásban meghatározott időszakban. 

 

Benyújtás módja: A pályázati felhívásban meghatározott időszakban a pályázatot a Zala Megyei 

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

az előírt mellékletekkel együtt kell benyújtani. Az eredeti és a másolati példányokat is (külön-külön), 

fűzve vagy kötve, oldalszámozással ellátva, gépelt formában kell elkészíteni és benyújtani. A pályázati 

adatlapot és költségvetési adatlapot elektronikus formátumban, egyszer írható CD-n is be kell nyújtani. 

 

http://zala.munka.hu/


Ügyintézés határideje:  

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

elutasításáról - a kormányhivatal foglalkoztatási főosztályvezetője javaslatának figyelembevételével - a 

Zala Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja, a pályázati felhívásban meghatározott időpontig 

mérlegelési jogkörében dönt. A támogatásról, annak összegéről, illetve az elutasításról a 

kormányhivatal foglalkoztatási főosztályvezetője a kormánymegbízott megbízásából az e határidőtől 

számított 15 napon belül levélben tájékoztatja a pályázót.  

 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok listája: 
 

– Pályázati felhívás  

– Pályázati adatlap  

– Szolgáltatás időbeli ütemezése 

– Költségvetés és indokolása 

– Nyilatkozatok 

– Nyilatkozat az Áht. szerinti összeférhetetlenségről 

– Nyilatkozat Egyéni vállalkozó esetében 

– Tájékoztató a kis, közép, és mikro vállalkozások besorolásáról 

– Tájékoztató nehéz helyzetben lévő vállalkozásról 

– Tájékoztató átlátható szervezetről 

– Tájékoztató a közzétételi kötelezettségről 

 

 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

– 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról (a 

továbbiakban: Flt.) 

– 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (a 

továbbiakban: Ket.) 

– 2000. évi C. törvény a számvitelről (a továbbiakban: Szt.) 

– 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (a továbbiakban: Áht.) 

– 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: Ptk.) 

– 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: Ptk.) 

– 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami 

támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről 

– 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (a 

továbbiakban: Ávr.) 



– 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi 

hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról 

– 67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) 

hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről  

– 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalokról 

– 249/2000. (XII. 24.) kormányrendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és 

könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól  

– 327/2011. (XII. 29.) kormányrendelet a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival 

kapcsolatos eljárási szabályokról 

– 2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásáról és egyes 

törvények módosításáról 

– 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet a munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz 

kapcsolódóan nyújtható támogatásról (a továbbiakban: R1) 

– 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a 

Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról 

– 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 

– 2010. évi CXXVI. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és 

megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő 

törvénymódosításokról 

 Módszertani útmutató a munkaerő-piaci szolgáltatásokról 


