
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 

11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és 

indokolásuk 

 

2014. évben a munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtására kiírt pályázat értékelése 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja (a továbbiakban: 

munkaügyi központ) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló többször 

módosított 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 13/A. §-a, valamint a 30/2000. (IX. 15.) GM 

rendelet 21-25. §-ban meghatározott feltételek szerint pályázati felhívást tett közzé 

 munka-, pálya-, álláskeresési-, rehabilitációs és pszichológiai tanácsadás, 

munkaerő-piaci szolgáltatások biztosítására 

Beérkezési határidő: 2014. június 12. 12:00 óra   

 

A támogatás célja: 

Munkaerő-piaci szolgáltatások biztosítása a hátrányos helyzetben lévő álláskeresők munkaerő-piaci 

esélyeinek növelése, foglalkoztatásuk elősegítése céljából, a 30/2000. (IX. 15.) GM rendeletben 

meghatározott feltételek szerint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal 

Járási Munkaügyi Kirendeltségein nyilvántartásában szereplő regisztrált álláskeresők számára munka-

, pálya-, álláskeresési-, rehabilitációs- és pszichológiai tanácsadás külső szolgáltatók bevonása által. 

 

A támogatás formája: vissza nem térítendő. 

 

A támogatás mértéke: 

munka-, pálya-, álláskeresési-, rehabilitációs és pszichológiai tanácsadás esetében a 30/2000. 

(IX. 15.) GM rendeletben meghatározott költségnorma szerint  

- egyéni tanácsadás esetén maximum 7.710,- Ft/fő/óra, azonban nem lehet kevesebb. mint 7 

705, Ft/fő/óra,  

- csoportos tanácsadás esetén maximum 5.930,- Ft/óra, azonban a minimum költség nem lehet 

kevesebb, mint 5 927,- Ft/óra. 

 

Pályázati feltételek: 

 Pályázatot nyújthatott be olyan egyéni vállalkozó, jogi személy, jogi személyiséggel nem 

rendelkező gazdasági társaság, aki (amely) vállalja, hogy térítésmentesen munka-, pálya-, 

álláskeresési-, rehabilitációs- és pszichológiai tanácsadást nyújt azoknak a személyeknek, 

akiknek a munkaügyi kirendeltség e szolgáltatások igénybevételét felajánlotta,  

 A pályázat benyújtásakor a Nemzeti Munkaügyi Hivatal által vezetett szolgáltatók ideiglenes 

nyilvántartásában szerepel, 

 a pályázat benyújtását megelőzően legalább egy évig folytassa azt a szolgáltatási tevékenységet, 

amelynek támogatására a pályázatot benyújtotta,  

– alapító okirata, társasági szerződése, alapszabálya, egyéni vállalkozói tevékenység 

nyilvántartásba vételéről szóló igazolása tartalmazza a feladat elvégzéséhez szükséges 

tevékenységi kört, 

– vállalja, hogy a pályázati felhívásban meghatározott (az egységcsomagban részletezett) dologi 

feltételeket a támogatott szolgáltatás nyújtásának teljes időtartama alatt biztosítja, 

– vállalja, hogy a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban tudomására jutott adatokat 

rendeltetésszerűen használja fel, 



– a szolgáltatás során rendelkezzen az elvégzendő tevékenységhez megfelelő személyi 

feltételekkel – azaz a szolgáltatást nyújtó személyek rendelkezzenek a 30/2000. (IX. 15.) GM 

rendelet mellékletében meghatározott feltételekkel, valamint megfelelő szakmai háttérrel és 

tapasztalattal –, továbbá azt a támogatott szolgáltatás nyújtásának teljes időtartama alatt 

biztosítsa, 

– vállalja, hogy munka-, pálya-, álláskeresési-, rehabilitációs- és pszichológiai tanácsadás 

munkaerő-piaci szolgáltatás nyújtása során tanácsadásonként a tervezett létszám minden 

megkezdett 100 fője után minimum 1 fő 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet mellékletében 

meghatározott végzettséggel/szakképzettséggel rendelkező szolgáltatást nyújtó személyt biztosít 

az elvégzendő tevékenységhez,  

– a szolgáltatás nyújtása során rendelkezzen legalább 1 db, a megyében található székhellyel vagy 

telephellyel/fiókteleppel,  

– a támogatott a szolgáltatást igénybe vevő személyeket a munkaügyi központtal kötött hatósági 

szerződésben rögzített azonosításra alkalmas módon nyilvántartja, 

– a támogatással megvalósított szolgáltatás lebonyolítására másnak megbízást nem ad, a 

szolgáltatás elvégzését másnak nem engedi át (alvállalkozó igénybevétele kizárt),  

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

– a támogatott az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdésben 

meghatározott feltételeinek megfelel,  

– a támogatott a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 

törvény feltételeinek megfelel, 

– köztartozása (adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozás) nincs. 

 

A támogatás forrása 

A Nemzeti Foglalkoztatási Alap Foglalkoztatási Alaprészének a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére 

decentralizált, erre a célra elkülönített kerete. 

 munka-, pálya-, álláskeresési-, rehabilitációs és pszichológiai tanácsadás esetében: 14.615.990,- 

Ft.   

 

A pályázat elbírálása: 

A tanácsadások nyújtásának támogatására 17 db pályázat érkezett.  

A pályázatokat döntés előkészítő bizottság értékelte. Az ellenőrző lista és az értékelési 

szempontrendszer vezetői engedélyezés mellett került alkalmazásra. Először a pályázatok formai 

ellenőrzése történt a hiánypótlási végzések kiküldése céljából. Az értékelési szempontrendszer 

összeállításánál a tárgyilagosság, és a beérkezett pályázatok objektív megítélésének elősegítése volt 

a cél.  

 

A formai szempontból hiányosnak minősülő pályázatok esetében a munkaügyi központ egy 

alkalommal hiánypótlási lehetőséget biztosított. Formai hiányosságnak kizárólag a pályázati 

adatlapok, nyilatkozatok valamelyik rovatának üresen hagyása vagy az űrlaphoz csatolandó 

valamelyik adatlap, nyilatkozat, dokumentum vagy aláírások, szignók hiánya számított. A hiánypótlást 

követően is formailag hiányosnak minősülő pályázat érdemi elbírálás nélkül elutasításra került. A 

hiánypótlások teljesítését követően került sor a szakmai értékelésre.  

 

A pályázatok elbírálásánál az értékelés szempontjai a következők voltak:  
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 a munkaügyi központtal való korábbi együttműködés tapasztalatai (szakosztállyal, 

kirendeltségekkel való kapcsolattartás rugalmassága, szerződési feltételek, megvalósítással 

kapcsolatos adminisztrációs feladatok, határidők betartása, ellenőrzések tapasztalatai), 

 a nyújtott szolgáltatások színvonala, eredményessége (a pályázó eddigi tevékenysége során 

szerzett tapasztalatai, referenciái, a szolgáltatások várható eredményei), 

 magas szintű munkaerő-piaci szolgáltatás nyújtása (a pályázott szolgáltatás, tevékenységek 

bemutatása),  

 a szolgáltatások tervezett helyszínein a foglalkoztatási helyzet, munkaerő-piaci kereslet és 

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

referenciák, a pályázó szervezet bemutatása), 

 a pályázatban nevesített szakemberek pályázati felhívásban megjelölt szakterületen szerzett 

gyakorlata (önéletrajzok, tapasztalatok, igazolások), 

 a pályázati felhívásnak való megfelelés, a hiánypótlás mértéke, 

 a megpályázott szolgáltatás területi lefedettsége. 

 

A támogatott pályázók listáját a mellékelt táblázat tartalmazza. 

 

Munkaerő-piaci szolgáltatások támogatás 2014. év 

Ssz. Pályázó neve, címe 
Szolgáltatás 

megnevezése 

Kirendeltség 

megnevezése 

Létszám 

(fő) 

Támogatás 

(Ft) 

1. 
Bereg Többcélú Egyesület 

4841 Jánd, Rákóczi u. 46.  

pályatanácsadás Csenger 56 431 760 

Összesen: 56  431 760 

2. 

Chastula Oktató és Szolgáltató 

Bt. 4355 Nagyecsed, Sziget u. 

88. 

pályatanácsadás 
Fehérgyarmat 20 154 200 

Mátészalka 50 385 500 

Összesen: 70 539 700 

3. 

CSAT Egyesület a Hátrányos 

Helyzetű Rétegek Munkaerő-

piaci Csatlakozásáért 4025 

Debrecen, Arany J. u. 2. fsz. 2. 

munkatanácsadás Nagykálló 73 562 830 

Összesen:  73 562 830 

4. 

Első Nyírségi Fejlesztési 

Társaság 4400 Nyíregyháza, 

Damjanich u. 4-6. 

munkatanácsadás 

Kisvárda 135 474 400 

Mátészalka 50 385 500 

Nyírbátor 130 474 400 

álláskeresési 

tanácsadás 
Mátészalka 100 771 000 

Összesen: 415 2 105 300 

5. 
Fortis  Alapítvány 4400 

Nyíregyháza, Csillag út 30/A. 

álláskeresési 

tanácsadás 
Tiszavasvári 45 346 950 

Összesen:  45 346 950 

 



6. 

"HANTEL 2002" Szolgáltató Bt. 

4356 Nyírcsaholy, Hunyadi u. 

70/A. 

munkatanácsadás Nagykálló 72 555 120 

álláskeresési 

tanácsadás 

Csenger 14 107 940 

Mátészalka 100 771 000 

pályatanácsadás Kisvárda 30 231 300 

Összesen: 216 1 665 360 

7. 

Keleti Ébredés Közalapítvány 

Khsz. 4400 Nyíregyháza, 

Rákóczi u. 102. 

álláskeresési 

tanácsadás 
Nagykálló 30 231 300 

Összesen: 30 231 300 

8. 

New York Nyelviskola Képzési- 

és Vizsgacentrum Kft. 4400 

Nyíregyháza, Rákóczi u. 16. 

munkatanácsadás Csenger 140 1 079 400 

álláskeresési 

tanácsadás 

Nyírbátor 100 569 280 

Nyíregyháza 132 782 760 

rehabilitációs 

tanácsadás 

Baktalórántháza 10 77 100 

Nyíregyháza 10 77 100 

pszichológiai 

tanácsadás 
Nyíregyháza 5 77 100 

Összesen: 397 2 662 740 

9. 

Oki-Tok Oktatási és 

Kereskedelmi Bt. 4800 

Vásárosnamény, Bajcsy 

Zsilinszky u. 3. 

munkatanácsadás Vásárosnamény 130 1 002 040 

pályatanácsadás Vásárosnamény 100 770 800 

álláskeresési 

tanácsadás 
Vásárosnamény 100 770 800 

Összesen:  330 2 543 640 

10. 

PBSZ Polgári 

Biztonságvédelmi Szolgálat Kft. 

4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 

62. 

munkatanácsadás Nyíregyháza 84 331 912 

pályatanácsadás Nyíregyháza 48 284 496 

Összesen: 132 616 408 

11. 

"PRO-TEAM" Rehabilitációs 

Közhasznú Nonprofit Kft. 4400 

Nyíregyháza, Lujza u. 4. 

munkatanácsadás 
Baktalórántháza 50 385 250 

Tiszavasvári 55 394 141 

pályatanácsadás 
Baktalórántháza 80 616 400 

Tiszavasvári 50 385 250 

álláskeresési 

tanácsadás 
Baktalórántháza 60 462 300 

Összesen: 295 2 243 341 
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12. 

Túristvándiért Információs és 

Szolgáltató Nonprofit 

Közhasznú Egyszemélyes Kft. 

4944 Túristvándi, Móricz Zs. u. 

23. 

munkatanácsadás Fehérgyarmat 54 355 840 

álláskeresési 

tanácsadás 
Fehérgyarmat 40 308 400 

Összesen: 94 664 240 

Támogatás összesen: 2 153 14 613 569  

 

A hatósági szerződések aláírása előre láthatólag (2014. július 23-24.). A tanácsadásokat érintően a 

szolgáltatások nyújtása 2014. augusztus 01-től 2014. november 15-ig tart.  

 

 

 

Nyíregyháza, 2014. július 21. 

 

 

 

 

 Befektetés Ösztönzési és szolgáltatási Osztály 

 


