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A foglalkoztatásról és a munkanélküliség elleni biztosításról szóló törvény 59. és 60. szakasza (az SZK 
Hivatalos Közlönyének 36/2009 és 88/2010 száma) és a Gazdasági és Regionális Fejlesztések 
Minisztériumának az aktív foglalkoztatáspolitikai programok és intézkedések támogatásáról szóló, 2012.02.23-
án kelt 300-401-00-263/2012-16 számú rendelete alapján és a Szabadka Város Képviselő-testülete által 
2012.02.09-én elfogadott 2012. évi helyi foglalkoztatási akciótervvel összhangban  
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A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT 
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hirdet 

MUNKAADÓK RÉSZÉRE MUNKAHELYTEREMTÉS TÁMOGATÁSÁRA A 2012. ÉVBEN 
SZABADKA VÁROS TERÜLETÉN  

 

I. A PROGRAM LEÍRÁSA ÉS A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE 
 
A munkahelyteremtő támogatások odaítélésére közétett pályázat alapján csekély összegű állami 

támogatásra lehet pályázni. 
 
A új munkahelyek létesítését segítő egyszeri támogatásban azok a munkáltatók részesülhetnek, 

melyek munkahelyeket teremtenek a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnak a szabadkai önkormányzat 
területére vezetett nyilvántartásában szereplő munkanélküliek foglalkoztatására.  

 
A támogatás összege 130.000,00 dinár minden létesített munkahely után. 
20.000,00 dináros póttámogatásban (a támogatás teljes összege így 150.000,00 dinár) azok a 

munkáltatók részesülhetnek, melyek 45 évnél idősebb személyeket foglalkoztatnak. 
Minden munkáltató a pályázati idő alatt csak egyszer igényelhet támogatást. 
Kivételesen jóváhagyható, hogy a munkaadó ismételten pályázzon és támogatást nyerjen, azzal a 

feltétellel, ha a szerződés megkötésekor az abban foglalt kötelezettségek teljesítésének biztosítékaként a 
támogatás összegének megfelelő banki garanciát mutat fel vagy jelzálogot jegyeztet be a támogatás 
kétszeresének megfelelő értékű ingatlanra. 
 

II. A PÁLYÁZATI FELTÉTELEK ÉS A SZÜKSÉGES DOKUMENTÁCIÓ 
 

Pályázati feltételek 
Munkahelyteremtő támogatást a pályázó az alábbi feltételekkel igényelhet: 

- ha az igénylés benyújtását megelőző három hónapban nem csökkentette az alkalmazottai számát, ami alól 
a rendes létszámingadozás esetei kivételt képeznek; 

- ha ellene nem indult felszámolási illetve csődeljárás; 
- ha az igénylés benyújtását megelőző három hónapban alkalmazottai után rendesen kifizette a kötelező 

társadalombiztosítási járulékokat, kivéve ha a pályázó kezdővállalkozás illetve Szabadka Város területén 
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hazai vagy külföldi beruházás alapján újonnan bejegyzett cég, az önkormányzat illetékes hivatala által 
kiadott megindokolt véleményezés alapján; 

- ha sikeresen gazdálkodik; 
- ha ellene korábban csődeljárás folyt, de átszervezési tervét elfogadták és teljes mértékben végrehajtották, 

s ezt követően legalább 12 hónapig sikeresen gazdálkodott;    
- ha csődbe ment vagy felszámolt céget vásárolt meg, és ezt követően legalább 12 hónapig sikeresen 

gazdálkodott; 
- ha az a munkanélküli, akire a támogatást igényli, és aki korábban határozatlan idejű munkaszerződéssel 

állt nála alkalmazásban, legalább 6 hónapja szerepel a munkanélküliek nyilvántartásában. 
 

Munkahelyteremtő támogatást nem igényelhetnek: 
- az állami szervek és szervezetek, illetve más közvetlen és közvetett költségvetési szervek, társadalmi 

szervezetek, polgári egyesületek és nonprofit szervezetek; 
- kereskedelmi jellegű, taxi szállítmányozással, pénzváltással, szerencsejátékkal és fogadással, 

mezőgazdasággal, erdészettel és halászattal, stb. kapcsolatos tevékenységet folytató vállalkozók és 
cégek; 

- olyan cégek, melyek az állami támogatások odaítéléséről szóló kormányrendelet 2. szakaszának 1. 
bekezdés 5. pontja (az SZK Hivatalos Közlönyének 13/10 száma) értelmében gazdasági nehézségekkel 
küzdenek; 

- azok a kedvezményezettek, melyek nem teljesítették a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálattal vagy a 
Tartományi Munkaügyi, Foglalkoztatási és a Nemek Egyenjogúságával Foglalkozó Titkársággal szembeni 
korábbi szerződéses kötelezettségeiket; 

- azok a pályázók, melyek nem teljesítették a Szabadka Várossal szembeni kötelezettségeiket; 
- azok a pályázók, melyek olyan munkanélkülieket alkalmaznak, kik az előző 6 hónapban határozatlan idejű 

munkaszerződéssel álltak a pályázó alkalmazásában, illetve olyan munkaadónál, amely a pályázó alapítója 
vagy azzal tulajdonviszonyban álló személy. 

 
Az igényléshez szükséges dokumentáció 

- üzleti tervvel kiegészített igénylési lap, előírt formanyomtatványon; 
- az alkalmazni kívánt személyek jegyzéke (a személyek neve, lakcíme és személyi száma); 
- Igazolás arról, hogy a helyi adóhivatal által kirótt adók címén adótartozás nincs; 
- a pályázó írásos nyilatkozata mindazokról a csekély értékű állami támogatásokról, melyekben az elmúlt 

három költségvetési évben részesült, illetve hogy azonos, indokolt költségekre részesült-e már, és ha igen 
milyen alapon részesült állami támogatásban, vagy nyilatkozat arról, hogy nem részesült állami 
támogatásban; 

- az illetékes hatóság cégbejegyzési határozatának fénymásolata, amennyiben a pályázó nincs bejegyezve 
a Gazdasági Jegyzékek Ügynökségének jegyzékébe; 

- banki igazolás a munkáltató folyószámlájának forgalmáról az; 
- az adóhivatal által hitelesített adóbevallás a munkabérek után elszámolt és befizetett kötelező 

társadalombiztosítási járulékokról az igénylést megelőző három hónapra; 
- a Nemzeti Bank által hitelesített zárszámadás az igénylést megelőző évre vagy az előző évre vonatkozó 

rövidített sikermérleg, illetve a bevételek, kiadások és pénzügyi eredmények áttekintése azon pályázók 
esetében, melyek egyszeres könyvvitelt vezetnek, kivéve ha a pályázó Szabadka Város területén hazai 
vagy külföldi beruházás alapján újonnan bejegyzett cég;  

- a pályázati feltételek 3. pontjában foglalt esetben az önkormányzat illetékes hivatalának indoklással ellátott 
véleménye. 

 
Szabadka Város és a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fenntartják a jogot, hogy a felsoroltakon kívül 

más, az igénylés elbírálásához fontos bizonyítékokat kérjen.  
 

III. A TÁMOGATÁSOK ODAÍTÉLÉSEKOR FIGYELEMBE VETT PRIORITÁSOK 
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A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat illetékes fiókintézete ellenőrzi, hogy a pályázók eleget tesznek-e 
az általános pályázati követelményeknek és az előre megszabott kritériumok (az üzleti terv értékelése, 
nehezebben foglalkoztatható kategóriák – fogyatékkel élők, nők, 45 évnél idősebbek, romák) alapján 
rangsorolja a beérkezett igényléseket. 

 
IV. A DÖNTÉSHOZATAL 

 
A munkáltatók támogatásáról a 2012. évben munkahelyteremtés céljából Szabadka Város területén a 

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat szabadkai fiókintézetének igazgatója hoz döntést a Helyi Foglalkoztatási 
Tanács javaslata alapján. 
 

V. SZERZŐDÉSKÖTÉS 
 

Szabadka Város polgármestere, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat szabadkai fiókintézetének 
igazgatója és a támogatást igénylő a támogatás jóváhagyásáról hozott döntést követő 30 napon belül, illetve 
legkésőbb folyó év november 15-éig szerződést kötnek, mellyel szabályozzák kölcsönös jogaikat és 
kötelezettségeiket, illetve melynek alapján a támogatás folyósítása történik.  

 
A szerződéskötéshez szükséges dokumentáció: 
- bizonyíték a munkavállaló határozatlan idejű alkalmazásáról (munkaszerződés és a 

társadalombiztosítási bejelentés); 
- megfelelő szerződési biztosítékok; 
- az aláírási címpéldány fénymásolata; 
- a kedvezményezett és a kezes írásos egyetértése a személyi adatok begyűjtésével és felhasználásával. 
 
Szerződési biztosítékok: 
 
1. VÁLLALKOZÓK SZÁMÁRA: 

- 300.000,00 dinár összegig jóváhagyott támogatás esetén – két azonos biankó saját váltó egy kezessel, 
fizetésre szóló meghagyással; 

- 300.001,00-től 600.000,00 dinár összegig jóváhagyott támogatás esetén – két azonos biankó saját váltó 
két kezessel, fizetésre szóló meghagyással (amennyiben kedvezményezett biztosítékként nem tud váltót 
kibocsátani 600.000,00 dinárig terjedő pénzösszegre, mellékelhet banki garanciát is a támogatás 
értékében, 30 hónapra szóló érvénnyel); 

- a 600.001,00 dinárt meghaladó összegig jóváhagyott támogatás esetén – két azonos biankó saját váltó 
két kezessel, fizetésre szóló meghagyással és további biztosítékok: 
� banki garancia a támogatás értékében, 30 hónapra szóló érvénnyel. 
 

2. CÉGEK SZÁMÁRA: 
- 600.000,00 dinár összegig jóváhagyott támogatás esetén – két azonos biankó saját váltó, fizetésre szóló 

meghagyással vagy banki garancia a támogatás értékében, 30 hónapra szóló érvénnyel; 
- a 600.001,00 dinárt meghaladó összegig jóváhagyott támogatás esetén – két azonos biankó saját váltó, 

fizetésre szóló meghagyással és további biztosítékok: 
� banki garancia a támogatás értékében, 30 hónapra szóló érvénnyel. 
 
Kezes lehet minden 65 évnél fiatalabb cselekvőképes természetes személy, aki – fizetés vagy 

nyugdíjjáradék címén – rendszeres havi jövedelemmel rendelkezik, függetlenül a jövedelem mértékétől, vagy 
önálló tevékenységet folytató természetes személy (vállalkozó). 
 
 

VI. A KEDVEZMÉNYEZETTEK KÖTELEZETTSÉGEI 
 
A szerződés megkötését követően a támogatást igénylő köteles: 
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- a törvénnyel összhangban határozatlan időre munkaviszonyt létesíteni illetve munkaszerződést kötni a 
munkanélkülivel, teljes munkaidővel, legkevesebb a munkaviszony létesítésétől számított 24 hónapra; 

- rendszeresen kifizetni a munkabéreket és a kötelező társadalombiztosítási járulékokat, és bizonyítékot 
szolgáltatni arról, hogy a szerződésbe foglalt személyekre befizette a kötelező társadalombiztosítási 
járulékokat. 
 
A kedvezményezett köteles tevékenységét Szabadka város területén folytatni, ahol a támogatást elnyerte.  

      A program finanszírozásának első 12 hónapjában a munkáltató köteles legalább annyi alkalmazottat 
foglalkoztatni, ahányat a támogatási igénylés benyújtását megelőző hónapban foglalkoztatott. 

      Amennyiben a kedvezményezett nem teljesíti a szerződésben foglalt kötelezettségeket, köteles a 
támogatás teljes összegét visszatéríteni. 
 

VII. EGYÉB INFORMÁCIÓK 
 

Az üzleti tervvel kiegészített igénylőlapot két példányban kell eljuttatni a Nemzeti Foglalkoztatási 
Szolgálat szabadkai fiókintézetéhez a Szabadság tér 3/III, 69. iroda címre, személyesen vagy postai úton, 
meghatározott formanyomtatványon, amit a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat szabadkai fiókintézeténél lehet 
beszerezni. 

 
További tájékoztatást a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat szabadkai fiókintézeténél lehet kapni, a 

Szabadság tér 3/III alatt, a 69. irodában. Kapcsolattartó telefonok: 024/644-626, 024/644-637 és 024/644-627. 
 
A hiányos pályázati anyagok nem kerülnek elbírálásra. 
 

             A pályázat Szabadka Város www.subotica.rs honlapján történt közzétételének napjától érvényes 
2012. szeptember 30.-ig. 
 
 


