Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:
Pest Megyei Kormányhivatal járási hivatala
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

•

Kérelem

•

A megvalósításhoz szükséges hatósági engedélyek másolata, ha a tevékenység ezt igényli
(pl. területileg illetékes környezetvédelmi felügyelőség állásfoglalását, környezetvédelmi
hatásvizsgálathoz

kötött

tevékenység

esetén a környezetvédelmi engedélyt kell

csatolni)

•

A program műszaki megalapozottságát alátámasztó számítások, leírások, átnézeti és
helyszínrajzok stb. (ha a tevékenység ezt igényli)  Önkormányzatok, önkormányzati
társulások esetén:
o

aláírásra jogosult személy eredeti aláírás mintája, vagy banki aláírás bejelentője, vagy
annak kérelmező által „az eredetivel mindenben megegyező” felirattal és az aláírás
mintájának/banki aláírás bejelentőjének megfelelő aláírással és annak léte esetén
bélyegzővel ellátott másolata. Amennyiben a korábban beadott alapító okirathoz
képest változás nem történt, ismételten nem szükséges becsatolni. Ebben az esetben
elegendő a közfoglalkoztató nyilatkozata is.

•

Gazdasági társaság esetén:
o
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, valamint – bélyegző léte és
használata esetén – bélyegzőlenyomattal ellátott másolata. (A járási hivatal kizárhatja
a vagylagosságot, ha megjelöli, melyik dokumentumot fogadja be.)
o

ha a cégjegyzék tartalmazza az aláírási címpéldány/aláírás-minta cégbejegyzési
(változásbejegyzési) eljárásban történő benyújtásának tényét: a cégjegyzéknek a
foglalkoztató képviselője által az „eredetivel mindenben megegyező és hatályos”
felirattal és az aláírási címpéldánynak/aláírás-mintának megfelelő aláírással valamint
– bélyegző léte és használata esetén – bélyegzőlenyomattal 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.

o

A Knyt. alapján előírt Nyilatkozat, valamint érintettség fennállása esetén a
Közzétételi

kérelem.

(letölthető

a

www.kozpenzpalyazat.gov.hu

(Államháztartáson kívüli kérelmező esetén kell benyújtani.)
ellátására

megállapodás

alapján kerül sor,

a

o

oldalról)

Amennyiben a közfeladat

közfeladat

ellátásáról

szóló, az

önkormányzattal kötött megállapodásnak a kérelmező által elkészített másolata, amelyet

a kérelmező „az eredetivel mindenben megegyező és az aláírás napja óta nem változott”
jelzéssel, és az aláírási címpéldánynak vagy aláírásmintának megfelelő aláírással és –
bélyegző léte esetén – bélyegzőlenyomattal lát el.
o

Amennyiben a kérelmező a köztartozásmentes adatbázisban nem szerepel: a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) által kiadott, a köztartozásmentességet igazoló 30 napnál nem régebbi közokirat, vagy a kérelmező által
benyújtott, cégszerű aláírással ellátott adófolyószámla-kivonat

•

Magán erdőgazdálkodó közfoglalkoztató esetén
o
a gazdálkodási formára jellemző okirat (vállalkozói igazolvány, illetve a vállalkozó
tevékenység bejelentéséről szóló dokumentum, őstermelői igazolvány, alapító okirat,
stb.) az „eredetivel mindenben megegyező és hatályos” felirattal és az aláírási
címpéldánynak vagy aláírásmintának megfelelő aláírással valamint – bélyegző léte és
használata esetén – bélyegzőlenyomattal ellátott másolata.
o

amennyiben a kérelmező a köztartozásmentes adatbázisban nem szerepel: a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) által kiadott, a köztartozásmentességet igazoló 30 napnál nem régebbi közokirat, vagy a kérelmező által
benyújtott, cégszerű aláírással ellátott adófolyószámla-kivonat.

o

a Knyt. alapján előírt

Nyilatkozat, valamint érintettség fennállása esetén a Közzétételi kérelem (letölthető a
https://www.kozpenzpalyazat.gov.hu oldalról, államháztartáson kívüli kérelmező
esetén kell benyújtani).

•

Cégnyilvántartáson kívüli, egyéb bírósági nyilvántartásban szereplő közfoglalkoztató esetében
(pl.: alapítvány, egyesület)

o

az alapító okirat (alapszabály) másolata, amelyet a

közfoglalkoztató „az eredetivel mindenben megegyező és a kiállítás napja óta nem változott”
jelzéssel, és az aláírási címpéldánynak megfelelően aláírással és annak léte esetén
bélyegzővel lát el, és amennyiben a korábban beadott alapító okirathoz képest változás nem
történt, ismételten nem szükséges becsatolni. Ebben az esetben elegendő a közfoglalkoztató
nyilatkozata is.

o

A közfoglalkoztató székhelye szerinti törvényszék által kiállított, 30 napnál

nem régebbi, a nyilvántartásba vételről szóló igazolás.

o

Cégjegyzésre/aláírásra jogosult

személy eredeti aláírási címpéldánya, vagy annak kérelmező által „az eredetivel mindenben
megegyező”

felirattal és

az aláírási címpéldánynak/aláírás

mintájának/banki aláírás

bejelentőjének megfelelő aláírással és annak léte esetén bélyegzővel ellátott másolata.
Amennyiben a korábban beadott alapító okirathoz képest változás nem történt,
ismételten nem szükséges becsatolni. Ebben az esetben elegendő a közfoglalkoztató
nyilatkozata is.
a

Közzétételi

o

A Knyt. alapján előírt Nyilatkozat, valamint érintettség fennállása esetén
kérelem

(letölthető

a

https://www.kozpenzpalyazat.gov.hu

oldalról,

államháztartáson kívüli kérelmező esetén kell benyújtani).
o

Amennyiben a közfeladat ellátására megállapodás alapján kerül sor, a közfeladat
ellátásáról szóló, az önkormányzattal kötött megállapodásnak
a kérelmező által elkészített másolata, amelyet a kérelmező „az eredetivel mindenben
megegyező és az aláírás napja óta nem változott” jelzéssel, és az aláírási
címpéldánynak vagy aláírásmintának megfelelő aláírással és – bélyegző léte esetén –
bélyegzőlenyomattal lát el.

o

Amennyiben a kérelmező a köztartozásmentes adatbázisban nem szerepel: a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) által kiadott, a köztartozás-mentességet
igazoló 30 napnál nem régebbi közokirat, vagy a kérelmező által benyújtott, cégszerű
aláírással ellátott adófolyószámla-kivonat.

•

Munkaerőigény bejelentőlap

•

Még be nem jegyzett gazdasági társaság vagy egyéni cég esetén: igazolás a cégbejegyzés
iránti kérelembenyújtásáról.

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:
A közfoglalkoztató a – KTK rendszerben rögzített – kérelmét személyesen vagy postai úton a járási
hivatal foglalkoztatási osztályára, illetve a kormányablakba nyújthatja be.

Az ügyintézés határideje:
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerint.
Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:
A támogatás alanyai azon közfoglalkoztatók, amelyek tevékenysége

•

törvényben meghatározott feladat, törvény által előírt állami feladat, vagy

•

a helyi önkormányzatokról szóló törvényben előírt kötelező vagy önként vállalt feladat, vagy 
a nemzetiségek jogairól szóló törvényben előírt kötelező vagy önként vállalt feladat, vagy

•

a helyi vagy azon túlmutató közösségi – így különösen – egészség-megőrzési, szociális,
nevelési, oktatási, kulturális örökség megóvása, műemlékvédelmi, természet-, környezet- és
állatvédelemi, gyermek- és ifjúságvédelemi, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony
keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével sport, közrend és
közlekedésbiztonsági, ár- és belvízvédelemi célú, közforgalom számára megnyitott út, híd,
alagút

fejlesztéséhez,

fenntartásához

és

üzemeltetéséhez

kapcsolódó

szükségletek

kielégítését szolgáló feladat vagy

•

a Kormány által meghatározott közösségi célok megvalósítását elősegítő feladat

•

ellátására vagy a feladatellátás feltételeinek megteremtésére irányul, ha arra törvény nem ír
elő közalkalmazotti, közszolgálati vagy kormánytisztviselői szolgálati jogviszonyt.

A támogatás alanyai lehetnek:

•

helyi és nemzetiségi önkormányzat, valamint azok jogi személyiséggel rendelkező társulása,

•

költségvetési szerv,  egyházi jogi személy  civil szervezet,

•

közhasznú jogállású szervezet,

•

az állami és önkormányzati tulajdon kezelésével és fenntartásával megbízott, vagy erre a
célra az állam, önkormányzat által létrehozott gazdálkodó szervezet,

•

vízitársulat,

•

erdőgazdálkodó,

•

szociális szövetkezet,

•

vasúti pályahálózat-működtető szervezet a vasúti pálya és környezete tisztántartásával, a
kapcsolódó területek növényzetének karbantartásával, vasúti üzemi létesítmények fenntartója
az üzemi létesítmény állagmegóvásával kapcsolatos feladatai ellátásában

•

a kötelező önkormányzati feladat ellátásában közreműködő, törvény alapján kijelölt közérdekű
szolgáltató.

Támogatás nyújtható

a) a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy vagy
b) a járási hivatal által kiközvetített álláskereső
c) a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti rehabilitációs
ellátásban részesülő személy,

d) a menekültügyi őrizetben lévő személy kivételével kérelmének jogerős elbírálásáig annak, aki
menekültként, oltalmazottként vagy menedékesként történő elismerés iránti kérelmet nyújtott be,
vagy

e) annak a harmadik országbeli állampolgárnak, akinek az idegenrendészeti hatóság a harmadik
országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 62. § (1)
bekezdés a), c), d), f) pont alapján kijelölt helyen való tartózkodását rendelte el,

f) azon

álláskereső

személynek,

akinek

legalább

negyven

százalékos

mértékű

egészségkárosodását a rehabilitációs szakértői szerv megállapította, vagy aki vakok személyi
járadékában részesül, vagy aki fogyatékossági támogatásban részesül
határozott

idejű

közfoglalkoztatási

jogviszony

keretében,

4–8

órás

munkaidőben

történő

foglalkoztatására.
A támogatás mértéke a közfoglalkoztatási bér és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó
mértékének 100 százalékáig terjedhet. Támogatás nyújtható a közvetlen költséghez, valamint a
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program megvalósításához szükséges anyagköltséghez,
amelyek összesített mértéke nem haladhatja meg a közfoglalkoztatási bérhez és az ahhoz
kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz nyújtott támogatás 20 százalékát.

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

•

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

•

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

•

2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint
egyéb törvények módosításáról,

•

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról,

•

170/2011 (VIII. 24.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált
bér megállapításáról,

•
•

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

•

2007.

2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról,
évi

törvény

CLXXXI.

közpénzekből nyújtott támogatások

a

átláthatóságáról,

•

2004. évi CXXIII. törvény a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a
gyermek

gondozását,

illetve

a

családtag

ápolását

követően

munkát

keresők

foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az
ösztöndíjas foglalkoztatásról,

•
•

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól,

•

2011. évi CCVI. törvény a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak,

2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól,
vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról,

•

2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról,

•

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről,

•

284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes
egészségügyi szolgáltatások díjáról,

•

89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról,

•

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

•

33/1998. (VI. 24.) NM rendeletet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság
orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről,

•

27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról,

•

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról.

Az ügy intézését segítő tájékoztatók:
http://kozfoglalkoztatas.kormany.hu/a-kozfoglalkoztatasrol
Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:
Nyilatkozat

összeférhetetlenségről,

érintettségről,

kérelem

az

érintettség

közzétételéről: www.kozpenzpalyazat.gov.hu
Foglalkoztató adatlap és munkaerőigény-bejelentőlap:
https://nfsz.munka.hu/Munkaadoknak/Lapok/munkaadoknak_allasbejelentes.aspx

honlapon

történő

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése:
http://kozfoglalkoztatas.kormany.hu/elindult-a-kozfoglalkoztatasi-tamogatasok-keretrendszere

