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 Nemzetgazdasági Minisztérium 

 
ORSZÁGOS KÖZFOGLALKOZTATÁSI 

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ 
 2011/  ….  „…………” 
1. A pályázó adatai 

A pályázó megnevezése: 1.1. 

    
A pályázó irányítószáma, postai címe: 1.2. 

    
1.3. Megye,    
1.4. Képviseletre jogosult neve, 

beosztása, telefonszáma: 
  

1.5. A pályázó ( gazdálkodó szervezet ) típusa :   

1.6 
A pályázó a támogatott foglalkoztatást megelőző havi 
statisztikai állományi létszáma: fő 

2. A foglalkoztatás adatai a teljes programban 

2.1. 
Foglalkoztatni tervezett közfoglalkoztatott létszám 
(átlaglétszám) fő 

2.1.1. közülük bérpótló juttatásra jogosult legalább fő 
2.1.2. roma származású (becslés alapján)  legalább fő 
2.1.3. 12 hónapja nem volt legalább 30 napig foglalkoztatva fő 
2.1.4. nők  legalább fő 

2.2. Közfoglalkoztatottat adó települések száma   

2.3 A program kezdő munkanapja (dátum)   
2.4 A program befejező munkanapja (dátum)   
2.5 A program időtartama munkanapokban nap 
2.6 Napi átlagos munkaidő órákban óra 
3. Az igényelt támogatás adatai (forintban, nem kerekítve) 

3.1. Az igényelt támogatás összesen Ft 

3.2.   Munkabérre Ft 
3.3   Munkabér járulékaira Ft 

3.4.. Közvetlen költségekre összesen Ft 
                                           Mindösszesen:  
4. Saját erő Ft 
5. A program összes költsége Ft 
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6. A kapcsolattartó személy  / aki intézkedésre jogosult / 

 neve:  
 beosztása:  
 címe:  
 telefon(ok):  
 fax:  
 e-mail:  

 
7. A  Program adatai  

7.1 A programban érintett  
települések száma: 

 

7.2 A programban érintett 
közfoglalkoztatottak létszáma 

100 % fő 

 
 
8. Pályázó törzsadatai  

8.1. ÁHT azonosító  
(kincstári körbe tartozó gazdálkodónál)       

8. 2. számlavezető pénzintézet neve, címe:  
 
 
        
        

8. 3. valamennyi bankszámla szám: 

        
8. 4. adószám:            
8. 5.1. rendelkezők:  
8. 5.2. utalványozók:  

 
 
 
9. A  programban érintett település (ek) felsorolása (valamennyi érintett település adatát 
meg kell adni ,ahonnan közfoglalkoztatottakat  toboroznak) 
a. b. c. d. e. 

Ssz
. 

Település neve Irányítószám
a 

Lakosságszáma
 
 

Aktív korú  
BPJ  
részesülők száma 

Alkalmazni 
kívánt 
közfoglalkozta-
tottak száma 

1.   Fő Fő Fő 

2.   Fő Fő Fő 

3.   Fő Fő Fő 

4.   Fő Fő Fő 
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5.   Fő Fő Fő 

6.   Fő Fő Fő 

7.   Fő Fő Fő 

8.   Fő Fő Fő 

9.   Fő Fő Fő 

10.   Fő Fő Fő 

11.   Fő Fő Fő 

9. A.  A programban tervezett képzés indoklása. A tematika rövid leírása, a képzésre 
javasolt intézmény megjelölése. A képezni igényelt létszám szakmánkénti, és képzési 
típusonkénti bontása.  (A munkaügyi központ képzési referensével egyezetve.) 
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10. A megvalósítani kívánt program szakmai tartalma (munkaterv) 
(a program során elvégzendő feladatok számbavétele és szakmai indokai, a tevékenység 
bemutatása foglalkoztatás helye szerint és a pályázat egészére összesítve is.  
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Foglalkoztatni tervezett létszám és munkabér 
 

A bérek tervezésénél munkabérként a támogatásnál legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér 
(78.000,- Ft/fő/hó), illetve garantált bérminimum ( 94.000,- Ft/fő/hó) vehető figyelembe. 
 
 
 
 

Munkakörök Fő 
Támogatásból 

tervezett 
munkabér Ft/fő/hó

Saját forrás a 
bér 

kiegészítésére 
Ft/fő/hó 

Összes bér 
Ft/fő/hó 

Programvezető     
Brigádvezető     
Szakmunkás     
Segédmunkás     
 
 

 

 
 

 

11. A megvalósításban érintett partnerek, szakmai és civil szervezetek érdekképviseletek 
tevékenysége, kapcsolódása a programhoz 
Együttműködő partnerek listája (Szükség szerint bővíthető) 

Kapcsolattartás  
név feladat módja gyako-

risága 
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12 A.  A program költségeinek részletes bontása           ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA     (Forintban, nem kerekítve)   
Az  első oldali összefoglaló táblával a „B” oszlopba írt adatoknak kell meggyezni!!!! 

Költségek megnevezése  
 A= B+C B C 
Költségek  (I.) Összes költség Igényelt támogatás Saját  forrás 
1. Foglalkoztatni kívánt álláskeresők bére    
2. Foglalkoztatni kívánt álláskeresők járuléka    
3. Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat költsége    
4. A  munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 
jogszabály szerint a munkaadót terhelő utazási költség 

   

5. Munkaruha és egyéni védőeszközök költsége    
6. Közfoglalkoztatottak szállításának költsége    
7. Kis értékű tárgyi eszközök összesen    
8. Tárgyi eszközök költsége    
9. Szervezési költségekre    
Összesen A (1+9 sor):    
Programban foglalkoztatni kívánt álláskeresők bére és 
 járuléka összesen 1+2 sor 

   

 Összes költség Támogatás Saját forrás 
Egyéb költségek (saját forrásból): (bővíthető, cserélhető)( II.)    
10. Munkaszállítás kiegészítése    
11. Tárgyi eszköz kiegészítése    
12. Anyagköltség    
13.    
Összesen  II. ( 10 + 13 sorok)    
Összesen (I+II) Pályázat teljes költsége    
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A közfoglalkoztatás költségeire előleget                kérek                             nem kérek1 
Az igényelt előleg összege (teljes bérköltség/futamidő(hó), ezer Ft-ra kerekítve):  ………eFt 
 
 
13. A program megvalósításához vásárolni kívánt tárgyi eszközök. Nettó összértékük nem haladhatja meg a támogatás 10 % -át. 
Sorsz. Eszközök  megnevezése db Ft/db Nettó költség Ft ÁFA    összes költség Ft 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
11.       
12.       
13.       
14.       
15.       
16.       
17.       
18.       
19.       
20.       
21.       
n       

Összesen:   
Ebből ÁFA  (saját forrás) összesen:   

                                                 
1 A megfelelő válasz aláhúzandó! 
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14.  A program költségvetésének részletes számszaki és szakmai indoklása  
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NYILATKOZAT 
Kijelentem, hogy a támogatás igénybevételének a törvény által meghatározott feltételeit 
teljesítem; vagyis: 

 
1. Nyilatkozom, hogy a foglalkoztatás során felmerülő költségek támogatáson felüli részével 

rendelkezem. 
 

2. Kijelentem, hogy a közfoglalkoztatás keretében elvégzendő munkákra más szervtől 
díjazásban nem részesülök. 

 
3. Nyilatkozom, hogy az igényelt munkakörökre és a támogatott költségekre vonatkozóan 

normatív, illetve egyéb támogatásban nem részesülök. 
 
4. Nyilatkozom, hogy ebben a tárgyban, ebben az évben támogatási igényt korábban vagy 

egyidejűleg 
 

nem nyújtottam  benyújtottam 
 

Amennyiben benyújtott, az alábbi helyre és időpontban: 

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

 
5. Kijelentem, hogy a szervezet felszámolás, csődeljárás, végelszámolás, vagy egyéb –

megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt 

  áll nem áll. 
 
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a fentiekben meghatározott bármely eljárás hatálya 
alatt áll a szervezet, úgy támogatásban nem részesülhetek. 

 
6. Kijelentem, hogy a közfoglalkoztatással – a foglalkoztatás megkezdését megelőző hónap 

statisztikai állományi létszámhoz képest – többletfoglalkoztatást valósítok meg. A 
foglalkoztatás megkezdését megelőző hónap statisztikai állományi létszám kiszámításánál 
nem kell figyelembe venni azt a munkavállalót, akinek foglalkoztatása közhasznú, 
közcélú, közmunka támogatással történt, vagy az új közfoglalkoztatási rendszer keretében 
foglalkoztatnak. 

 
7. Kijelentem, hogy a támogatással érintettel azonos vagy hasonló munkakörben 

foglalkoztatott munkavállaló(k) munkaviszonyát a támogatás  folyósítását megelőző 3 
hónapban a működési körben felmerülő okból, rendes felmondással illetve felmentéssel 
nem szüntettem meg. 

 
8. Vállalom, hogy a támogatás időtartama alatt a támogatással foglalkoztatott és a vele 

azonos és/vagy hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállaló(k) munkaviszonyát 
működési okból rendes felmondással nem szüntetem meg. 

 
9. Vállalom, hogy a támogatási időtartam alatt nem foglalkoztatom a támogatással 

foglalkoztatott álláskeresőt az 1992. évi XXII. tv. (Mt.) 106. §-a (kirendelés), 150. § (1) 
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bekezdése (másik munkaadónál történő munkavégzés) vagy a 193/C. § a) pontja 
(munkaerő-kölcsönzés) alapján, 

 
10. Vállalom, hogy a támogatás elnyerése esetén a támogatott munkakörökben kizárólag a 

kirendeltség által kiközvetített álláskeresőt foglalkoztatom. 
 
11. Nyilatkozom, hogy a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 

1992. évi XXXVIII. (a továbbiakban: Áht.) törvény 15. §-ában meghatározott 
feltételeinek megfelelek. 

 
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a szervezet a rendezett munkaügyi kapcsolatok 
fentiek szerinti feltételrendszerének nem felel meg, úgy támogatásban nem részesülhetek. 
 

12. Nyilatkozom, arról, hogy az Áht. 13/A. § (4) bekezdése alapján jelen kérelem 
benyújtásának napján esedékessé vált, meg nem fizetett köztartozásom (adó-, vám-, 
illeték-, járuléktartozás) 

 
van     nincs 

13. Tudomásul veszem, hogy a köztartozás vizsgálata céljából a támogatási jogviszony 
fennállásáig a támogató vagy a támogató adatszolgáltatása alapján a kincstár és a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal jogosultak az Áht. 18/C. § (14) bekezdésében meghatározott 
adataimnak (név/megnevezés, lakhely/székhely, adószám, adóazonosító jel) a kezelésére. 
A támogató, a kincstár és az adóhatóságok között az adatcsere elektronikus úton történik. 

14. Tudomásul veszem, hogy a kincstár vagy a támogató – az Áht. 13/A.§ (5) és (6) 
bekezdésében foglaltak végrehajtása érdekében – az Áht. 18/C.§ (14) bekezdésben 
felsorolt adatokat (név/megnevezés, lakhely/székhely, adószám, adóazonosító jel) 
szolgáltat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére. 

 
15. Hozzájárulok továbbá ahhoz, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben 

nyilvántartott adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, és az államháztartás 
működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 122. 
§ (3) bekezdése szerinti támogatások folyósítói, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati 
Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, a 
Nemzetgazdasági Minisztérium, valamint a csekély összegű támogatások 
nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek. 

 
16. Nyilatkozom, hogy az Ámr. 121. § (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségemet 

teljesítem, amennyiben a 120. § (1) bekezdés a), c)-d), vagy f) pontjaiban meghatározott 
bármely körülmény bekövetkezik, tudomásomra jutástól számított nyolc napon belül 
köteles vagyok azt írásban bejelenteni a támogatónak. 

 
17. Tudomásul veszem, hogy az Áht. 13/A. §-ának (6) bekezdése alapján az esedékes 

támogatás a köztartozások megfizetése érdekében visszatartásra kerül. A visszatartás a 
hatósági szerződésben vállalt kötelezettségeimet nem érinti. 

 
18. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a 2007. évi CLXXXI. törvénynek megfelelően tett 

nyilatkozatok alapján támogatásban nem részesülhetek, illetve az e törvény megsértése 
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miatt bármely szerv jogerősen kizárt és a kizárás tényét közzétette, úgy a pályázat 
elutasításra kerül. 

 
19. Tudomásul veszem, hogy a pályázatban szereplő adatok közérdekűek és nyilvánosságra 

hozhatók. 
 

20. Kizárólag a 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglalt jogcímeken igényeltem 
támogatást a pályázati felhívásban foglalt keretekkel összhangban. 

 
A Magyar Állam, a helyi önkormányzat, költségvetési szerv vagy közalapítvány legalább 
többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságok esetén: 
 
21.Vállalom, hogy az Áht. 15/D §-a alapján az abban meghatározott közzétételi 

kötelezettségnek a hatósági szerződés megkötése előtt eleget teszek. 
 
22. Vállalom, hogy a hatósági szerződés aláírását megelőzően nyilatkozom az Áht. 15/D §-a 

alapján, hogy a közzétételi kötelezettségemnek eleget tettem. 
 
23. Alulírott nyilatkozom, hogy a pályázatban és jelen nyilatkozatban foglalt adatok, 

információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak, hitelesek. A pályázatot a Pályázati 
felhívás ismeretében, a fenti tartalommal benyújtom. 

 
 
Kelt:          …………………………… 
               aláírás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 12 -  

15. Igazolások 
 
15. 1. Az illetékes munkaügyi központ igazolása a pályázatban megjelölt álláshelyekre 
kiközvetíthető álláskeresők számáról, összetételéről, munkaköri bontásban (1. sz. melléklet) 
15. 2. Nyilatkozat és Közzétételi kérelem kitöltve! (2-3. sz. melléklet) 
 
 
16. A pályázathoz csatolni kell az alábbi dokumentumokat, nyilatkozatokat és 

igazolásokat (értelemszerűen, ha a pályázóra vonatkozik): 
 
16. 1. Munkaerőigény bejelentőlap. 
16. 2. Foglalkoztató adatlap. 
16. 3. Gazdasági társaság esetén a cégbíróság által kiadott 30 napnál nem régebbi cégkivonat, 

vagy Céginformációs Szolgálat által kiadott hiteles, 30 napnál nem régebbi cégkivonat, 
vagy a hatályos cégkivonat, illetve társasági szerződés munkaadó által elkészített olyan 
másolata, amelyet a munkaadó „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, vagy igazolás a cégbejegyzés iránti kérelem 
benyújtásáról. 

16.4. Egyéb bírósági nyilvántartásban 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 megfelelően 
aláírással és annak léte esetén pecséttel lát el, és a munkaadó székhelye szerinti megyei 
bíróság által kiállított, 30 napnál nem régebbi a nyilvántartásba vételről szóló igazolás. 

16.5. A cégjegyzésre jogosult személy eredeti aláírási címpéldánya vagy annak munkaadó 
által az eredetivel mindenben megegyező felirattal és az aláírási címpéldánynak 
megfelelő aláírással és pecséttel ellátott másolata. 

16.6. A számlavezető pénzintézet (ek) nyilatkozata a pályázatban rögzített, készpénzben 
szükséges saját források meglétéről. 

16.7. A megvalósításhoz szükséges hatósági engedélyek másolatát, ha a tevékenység ezt 
igényli. (Pl. területileg illetékes környezetvédelmi felügyelőség állásfoglalását, 
környezetvédelmi hatásvizsgálathoz kötött tevékenység esetén a környezetvédelmi 
engedélyt kell csatolni) 

16.8. A program műszaki megalapozottságát, alátámasztó számításokat, leírásokat, átnézeti és 
helyszínrajzokat stb.  

16.9. Erdőgazdálkodói bejegyző határozat, vagy érvényes erdőterv határozat  másolata, amely 
tartalmazza az erdőgazdálkodó kódszámát. 

16. 10. A pályázó települések (ek) cigány kisebbségi önkormányzataival,(ha van) valamint, ha 
partnerként részt vesz a pályázatban, roma civil szervezettel való partneri 
együttműködési megállapodást, aminek ki kell terjednie a munkaerő-toborzásban való 
részvételre, valamint a program folyamatos figyelemmel kísérésének lehetőségére, 
amennyiben a foglalkoztatottak között a romák aránya legalább 20 %. 

16.11. Teljes körű, NAV által kiadott köztartozás mentességet igazoló, 30 napnál nem régebbi 
dokumentum, vagy a pályázó által hitelesített adófolyószámla kivonat. 
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   1. sz. melléklet 
 

NYILATKOZAT 
 
A ………………….Megyei/Fővárosi Kormányhivatal Munkaügyi Központja (címe: 

............................................................................) igazolom, hogy a 

........................................................................, mint pályázó által benyújtott 

..................................................................... elnevezésű közfoglalkoztatási programban 

megjelölt álláshelyekre a  kiközvetíthető álláskeresők létszáma rendelkezésre áll. 

Munkakörök 
Kiközvetíthető 
létszám 
(fő) 

 
Ebből BPJ-re 
jogosult 
(fő ) 

A programhoz 
igényelt 
létszám 
(fő) 

programvezető    

brigádvezető    

szakmunkás, szakma:    

szakmunkás, szakma:    

szakmunkás, szakma:    

szakmunkás, szakma:    

szakmunkás, szakma:    

szakmunkás, szakma:    

segédmunkás    
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
____________2011.  
 

_____________________________ 
Munkaügyi Központ 
(illetékes Kirendeltsége) 
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2. sz. melléklet 
NYILATKOZAT    

 
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény  szerinti 

összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról 
 

 
A Pályázó neve: 
személy lakcíme: 
Születési helye, ideje:  
 
Gazdasági társaság esetén székhelye: 
Cégjegyzékszáma: 
Adószáma: 
Képviselőjének neve: 
 
Egyéb szervezet esetén székhelye: 
Képviselőjének neve: 
Nyilvántartásba vételi okirat száma: 
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: 
 
 
Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből 
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.) 
 
– 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség 
  1. nem áll fenn vagy  

2. fennáll az …pont alapján 
          
– 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség 
  1. nem áll fenn vagy  

2. fennáll az …pont alapján 
 
Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:  
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
 
Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
 
Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem. 
 
 
Kelt: 
 
 

Aláírás/Cégszerű aláírás 
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3.sz. melléklet  
KÖZZÉTÉTELI  KÉRELEM ( 35/2) 

 
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény  
8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről 
 
A Pályázó neve: 
 
Természetes személy lakcíme: 
Születési helye, ideje:  
 
Gazdasági társaság esetén székhelye: 
Cégjegyzékszáma: 
Adószáma: 
Képviselőjének neve: 
 
Egyéb szervezet esetén székhelye: 
Képviselőjének neve: 
Nyilvántartásba vételi okirat száma: 
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: 
___________________________________________________________________________ 
 
Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 
CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettség személyemmel, illetve a pályázóként 
megjelölt szervezettel szemben fennáll, mert  
 

a) A pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó 
szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok, de a törvény értelmében 
nem minősülök döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak. (Kizárólag természetes 
személy pályázó esetén!).  

 
Indoklás:  
Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok az alábbi szervezettel (a szervezet neve, 
székhelye beírandó): 
……………………...……………………...……….……………………………………………
………………………………………………………………………………..……………….…  
 

b) Nem kizárt közjogi tisztségviselő vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó 
esetén!) 

 
Indoklás:  
Az alábbiakban felsorolt tisztségek valamelyikével rendelkezem (a kívánt rész aláhúzandó): 
 
köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett 
tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, 
alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, 
helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a 
2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács 
tagja 
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c) Az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok (Kizárólag 

természetes személy pályázó esetén!) 
 

Indoklás:  
Közeli hozzátartozóm pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő, vagy 
döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény értelmében nem 
minősül döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak. Közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi 
tisztségviselő. (A kívánt rész aláhúzandó!) 
 
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): 
 házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-
, mostoha- és nevelőszülő, testvér 
 

d) A pályázóként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az a)-c) 
pontban megjelölt személy tulajdonában áll (Kizárólag gazdasági társaság pályázó 
esetén!). 

 
Indoklás: 
Az érintett tulajdonos. Szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló 
jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó): 
………………………………………………………………………………………………...… 
………………………………………………………………………………………………...… 
Közjogi tisztségének megjelölése (a tisztség beírandó): 
 ……………………………………………………………………………...…………………... 
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): 
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, 
mostoha- és nevelőszülő, testvér 
 

e) A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, 
egyház, vagy szakszervezet tekintetében az érintettség fennáll, mert  

o vezető tisztségviselője 
o az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, 
o vagy társadalmi szervezet ügyintéző, vagy képviseleti szervének tagja   

a pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő szervnél, vagy döntést 
hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt 
közjogi tisztségviselő, vagy e személyek közeli hozzátartozója  
 

Indokolás: 
Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója (a pozíció beírandó): 
……………………………………………………………………………….………………….. 
A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet 
neve, székhelye beírandó): 
.………………………………………………………………………………………………….. 
Közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):  
köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett 
tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, 
alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, 
helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a 
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2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács 
tagja 
 
 
 
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): 
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, 
mostoha- és nevelőszülő, testvér 
 
Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekből nyújtott 
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az 
érintettségemet illetően. A nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak mindenben 
megfelelnek. 
 
Kelt: 
 
 

Aláírás/Cégszerű aláírás 
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Adatlap az országos közfoglalkoztatási program támogatási döntéséről 
(a hatósági szerződés megkötésével egyidejűleg töltendő ki) 

I. Kedvezményezett adatai 
  
 1.1. A kedvezményezett szervezet azonosító adatai 

 A pályázat egyedi azonosítója (a kezelő szervezet tölti ki): ..............................
 Az igénylő minősítési kódja (kérjük a megfelelő számot beírni):    Megnevezése: 

................................................ 
  
 1. Belföldi természetes személy (magánszemély, max. 250 eFt éves nettó árbevétellel rendelkező mezőgazdasági 
őstermelő) 
 2. Mikrovállalkozás* (10 főnél kevesebb foglalkoztatott, max. 2 millió eurónak megfelelő forintösszegű nettó árbevétel 
vagy mérlegfőösszeg) 
 3. Kisvállalkozás* (50 főnél kevesebb foglalkoztatott, max. 10 millió eurónak megfelelő forintösszegű nettó árbevétel 
vagy mérlegfőösszeg) 
 4. Középvállalkozás* (250 főnél kevesebb foglalkoztatott, max. 50 millió eurónak megfelelő forintösszegű nettó 
árbevétel vagy max. 43 millió eurónak megfelelő forintösszegű mérlegfőösszeg) 
 5. Támogatási szempontból kedvezményezett és az 1-4 kategóriákba nem tartozó vállalkozás 
 6. Nonprofit szervezet államháztartáson belül (pl. Önkormányzat) 
 7. Nonprofit szervezet államháztartáson kívül (pl. alapítvány, Kht) 

  
 Megjegyzés: 
* A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. tv. alapján;  
- A 2,3,4 vállalkozási formák esetén: az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése - 
tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen nem haladja meg a 25%-ot, kivéve a kis- és 
középvállalkozások, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. tv. 19. § 1. pontjában meghatározott 
befektetőket;  
- A 2,3,4 vállalkozási formák esetén: a mutatókat az utolsó összevont (konszolidált) beszámoló, ennek hiányában éves 
beszámoló vagy egyszerűsített éves beszámoló szerinti foglalkoztatotti létszám és nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg 
alapján kell meghatározni. Az egyéni vállalkozás minősítése az adóbevallása szerint, a foglalkoztatotti létszám alapján 
történik. Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény hatálya alá tartozó vállalkozás minősítése 
a saját nyilvántartása szerint, a foglalkoztatotti létszám alapján történik. 

 Adóalany    Igen= 1 Nem= 0  
 Az igénylő neve (M): 
.................................................................................................................................................................... 

            
 Az igénylő székhelye, irszám:          település: .................................................................... 
 cím: ........................................................ utca ....................................................... hsz. 
............................................................ hrsz. 
 KSH Gazdálkodási forma kód:         
 Az igénylő adószáma(M)                            
 (2.3.4. 5. 6. 7. Minősítési kód esetén töltendő ki, 8+1+2 formátummal): 

  
 Az igénylő adóazonosító jele(M) (1. minősítési kód esetén töltendő ki, 10 
hosszúságban): 

                    

  
 Konzorciumi tagok társpályázói esetén minden társpályázóra kitöltendő az 1.1. rész 
 Társpályázó minősítése:    Támogatásban részesülő = 1  Közreműködő = 2  Egyéb tag = 3 
 Támogatásból részesülés %-a:        ,         

  
 1.2. Nem hazai szervezet azonosító adatai 

  
 Nem hazai igénylő esetén külföldi adószám:                                         
 Nem magyarországi székhely esetén az ország megnevezése: 
........................................................................................................... 
 Nem magyarországi megvalósítási hely esetén az ország megnevezése: 
.......................................................................................... 
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