
KÉRELEM

2017. évi Járási startmunka mintaprogram/mintaprogramra épülő program támogatására

Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás

Kérelem azonosító: 2016/15/1502/0124

Neve: 

Postai címe:

Település : Nyírparasznya

Irányítószám: 4822

Közterület (út, utca, tér, stb):

Házszám: 23.

Illetékes Járási Hivatal: Mátészalkai Járási Hivatal  Foglalkoztatási Oszt.

Adószáma: 15443089-2-15

ÁHT azonosító (kincstári körbe tartozó gazdálkodónál): 1510807

A kérelmező (gazdálkodó szervezet) típusa  (listából 

választva):  

Helyi önkormányzat

Számlavezető pénzintézetének 

neve: 

címe: 

Kérjük megjelölni azt a számlaszámot, amelyre 

támogatás esetén a folyósítást kéri:

Nem

Nem

Nem

A program időtartama:   3/1/2017 - tól

A program megvalósításának befejezése:   2/28/2018 - ig

A program teljes költsége: 20,586,974 Ft

A felajánlott saját forrás összege : 0 Ft

Az igényelt támogatások összesen: 20,586,974 Ft

Foglalkoztatni kívánt összes létszám: 15 fő

2017 2018 Összesen

Közfoglalkoztatottak közfoglalkoztatási bére 11,327,985 Ft                                       3,775,995 Ft                       15,103,980 Ft                                           

Közfoglalkoztatási béreket terhelő szociális hozzájárulási adó 1,246,041 Ft                                         415,347 Ft                          1,661,388 Ft                                             

Bérköltség összesen 15,368,254 Ft                                       1,397,114 Ft                       16,765,368 Ft                                           

Bérköltség után igényelt támogatási összeg 15,368,254 Ft                                       1,397,114 Ft                       16,765,368 Ft                                           

Beruházási és dologi költségek 3,821,606 Ft                                         -  Ft                                  3,821,606 Ft                                             

Beruházási és dologi költségek után igényelt támogatási összeg 3,821,606 Ft                                         -  Ft                                  3,821,606 Ft                                             

Támogatási igény összesen (bérköltség után igényelt támogatás 

+ beruházási és dologi költség után igényelt támogatás) 19,189,860 Ft                                       1,397,114 Ft                       20,586,974 Ft                                           

Felajánlott saját forrás összege -  Ft                                                    -  Ft                                                        

3.       Előlegre vonatkozó adatok (valamennyi programelemre vonatkozó, összesített adat)

A közfoglalkoztatás költségeire előleget Kérek (Igen/Nem) Igen

Költségnem
Igényelt előleg összege

(Ft)

2017. évben várhatóan el nem számolt előleg 

összege (Ft)

Bérköltség előleg (legfeljebb 2 havi bérköltség) 2,794,228 2,794,228

2,268,664 0

67800223-11055468

Jelen mintaprogramja/ráépülő programjának támogatása fejében Szociális szövetkezet létrehozását vállalja 

(Igen/Nem).

A közfoglalkoztatási programba rehabilitációs ellátásban résztvevők közfoglalkoztatását is tervezem 

(Igen/Nem).

Költségnem megnevezése

Beruházási és dologi költség előleg (legfeljebb a beruházási és dologi költség 70%-a)

Nem

1. A  kérelmező adatai:

Nyírparasznya Község Önkormányzata

Szabadság út 23.

KELET TAKARÉKSZÖVETKEZET

4562. Vaja, Damjanich út 70.

2. A foglalkoztatásra vonatkozó, valamennyi programelemre összesített adatok (A részletező táblákkal összhangban kérjük kitölteni. A kitöltésnél kérjük, vegye figyelembe, hogy az 

igényelt előleg a 2017. évi költségvetést terheli.)

Kérelmét Szociális szövetkezetben érintettként adja be? Kizárólag a 2011. évi CVI. törvény 4/A. §-a szerintt 

létrehozott szociális szövetkezetre értendő!

Jelen mintaprogram/ráépülő közfoglalkoztatási program beruházási célú közfoglalkoztatási program 

(Igen/Nem)

Beruházási célú közfoglalkoztatási programnak minősül az a program, amelynek végső célja valamely beruházás megvalósítása. Nem minősül beruházási célú 

közfoglalkoztatási programnak az a program, amelyben a beruházás célja a közfoglalkoztatási program keretében végzendő tevékenység feltételeinek (pl. 

munkavégzési hely, tároló helyiség stb.) megteremtése.

A támogatás teljes időtartamára (Ft)
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- ebből beruházási előleg Nagy értékű tárgyi eszköz* 0 0

beruházási költségek, kiadások
1,485,519 0

Egyéb, a projektben felmerülő költségek
0 0

- ebből dologi költség előleg
Munka- és védőruházat, egyéni 

védőeszköz
146,652 0

Foglalkozás egészségügyi vizsgálat díja**
0 0

Munkába járással kapcsolatos utazási 

költség munkaadót terhelő része
0 0

Munkásszállítás költsége
0 0

 Kis értékű tárgyi eszköz
636,493 0

5,062,892 2,794,228

Kelt:

Helység:
Nyírparasznya

Dátum:
2/10/2017

Cégszerű aláírás:

P.H.

Kötelezően csatolandó mellékletek:

Programelemenként kell csatolni a Ktk-ból nyomtatva:

Programelemenként csatolandó további dokumentumok:

A kérelmező nyilatkozatai

Kijelentem, hogy a támogatás igénybevételének feltételeit teljesítem; vagyis:

1.       Nyilatkozom, hogy jelen kérelem tárgyában és benyújtásának évében támogatási igényt korábban vagy egyidejűleg benyújtottam (Igen/nem) Nem

Amennyiben benyújtott, az alábbi helyre és időpontban:

2.       Kijelentem, hogy ÁFA levonási joggal:

3.       Kijelentem, hogy a szervezet jogerős végzéssel elrendelt felszámolás, 

          csődeljárás, végelszámolás, vagy egyéb – megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott –  eljárás alatt áll (Igen/nem) Nem

          szemben: (Igen/nem) Nem

Igen

Kizárólag a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Korm. rendelet) foglalt jogcímeken igényeltem támogatást.

Előleg összesen

– 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).

– Az elmúlt 3 évben megvalósított hasonló célú / tartalmú támogatott programok rövid bemutatása,

– A program megvalósítását támogató, korábban közfoglalkoztatás keretében beszerzett tárgyi eszközök részletezése,

– Egyéb, a közfoglalkoztató tulajdonában lévő, megvalósításban használt eszközök,

– A program megvalósításának lehetséges számszerűsíthető eredményei, indikátorok,

– A program közvetlen költségeinek részletes kimutatása,

– Tervezett képzések adatai,

– A program tervezett költségeinek összesítése és forrásmegoszlása,

– Számolási segédtábla,

– Munkaterv,

– Előlegre vonatkozó adatok,

– Előleg felhasználására vonatkozó részletes tábla,

– KTK rendszerbe külön felcsatolandó nyilatkozatok,

A kinyomtatott dokumentumokat az arra biztosított helyen alá kell írni, valamint minden oldalát szignóval kell ellátni!

Járási startmunka mintaprogram támogatására vonatkozó kérelem  

II. számú melléklete

          Tudomásul veszem, hogy amennyiben az összeférhetetlenség fennáll, úgy támogatásban nem részesülhetek.

6.       Nyilatkozom, hogy nem tartozom az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48/B. §-ban felsorolt, támogatásból kizárt kedvezményezett körbe             (Igen/nem)

          Tudomásul veszem, hogy amennyiben e körbe tartozom, úgy nem lehetek támogatási jogviszonyban kedvezményezett.

Nem rendelkezem

4.       Nyilatkozom, hogy jelen kérelem benyújtásának napján esedékessé vált, meg nem fizetett köztartozásom (adó-, vám-, illeték-, járuléktartozás) nincs 
(1)

 .

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

5.       Nyilatkozom, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6.§ (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség szervezetemmel
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Kelt: 2/10/2017

Cégszerű aláírás

▪Önkormányzatok, önkormányzati társulások esetén: az 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.

Kötelezően csatolandó mellékletek:

 Alulírott nyilatkozom, hogy a kérelemben és jelen nyilatkozatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak, hitelesek. A kérelmet a Korm. rendelet ismeretében, a fenti 

tartalommal benyújtom.

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

▪Gazdasági társaság esetén:

-          ha a cégjegyzék nem tartalmazza az aláírási címpéldány vagy aláírásminta cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban történő benyújtásának tényét:  a cégjegyzésre 

jogosult személy eredeti aláírási címpéldánya/aláírásmintája, vagy annak a munkaadó által az „eredetivel mindenben megegyező és hatályos” felirattal és az aláírási címpéldánynak 

vagy aláírásmintának megfelelő aláírással valamint – bélyegző léte és használata esetén – bélyegzőlenyomattal ellátott másolata. (A járási (fővárosi kerületi) hivatal kizárhatja a 

vagylagosságot, ha megjelöli, melyik dokumentumot fogadja be.)

1
 Nem vonatkozik az önkormányzatra, önkormányzati társulásra, költségvetési szervre, közhasznú szervezetre, önkormányzati közfeladat ellátásában közreműködő gazdasági 

társaságra.

▪Valamennyi közfoglalkoztató esetében:

-          munkaerőigény-bejelentő lap (elegendő a miniszteri döntést követően feltölteni, csatolni),

-          a program műszaki megalapozottságát alátámasztó számítások, leírások, átnézeti és helyszínrajzok stb. (ha a tevékenység ezt igényli).

-          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),

-          ha a cégjegyzék tartalmazza az aláírási címpéldány vagy aláírásminta cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban történő benyújtásának tényét:  a cégjegyzéknek a 

foglalkoztató képviselője által az „eredetivel mindenben megegyező és hatályos” felirattal és az aláírási címpéldánynak / aláírásmintának 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 

ellenjegyzi, és az aláírásminta a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelem mellékletét képezi.

–       a Knyt. alapján előírt nyilatkozat, valamint érintettség fennállása esetén a közzétételi kérelem (letölthető a www.kozpenzpalyazat.gov.hu oldalról) - államháztartáson kívüli 

kérelmező esetén kell benyújtani.

–       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. 

–       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.

Amennyiben a korábban beadott alapító okirathoz képest változás nem történt, ismételten nem szükséges becsatolni. Ebben az esetben elegendő a közfoglalkoztató nyilatkozata is.

▪Magán erdőgazdálkodó közfoglalkoztató esetén

–       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. 

–       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.

–      a közfoglalkoztató székhelye szerinti törvényszék által kiállított, 30 napnál nem régebbi, a nyilvántartásba vételről szóló igazolás.

–       a cégjegyzésre/aláírásra jogosult személy eredeti aláírási címpéldánya, vagy annak a kérelmező által „az eredetivel mindenben megegyező” felirattal és az aláírási 

címpéldánynak vagy aláírásmintájának vagy banki aláírásbejelentőjének megfelelő aláírással és – bélyegző léte esetén – bélyegzőlenyomattal ellátott másolata.

–       a Knyt. alapján előírt nyilatkozat, valamint érintettség fennállása esetén a közzétételi kérelem (letölthető a www.kozpenzpalyazat.gov.hu oldalról) - államháztartáson kívüli 

kérelmező esetén kell benyújtani.

–        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. 

–       a Knyt. alapján előírt nyilatkozat, valamint érintettség fennállása esetén a közzétételi kérelem (letölthető a www.kozpenzpalyazat.gov.hu oldalról).

▪A cégnyilvántartáson kívüli, egyéb bírósági nyilvántartásban szereplő közfoglalkoztató esetében (pl.: alapítvány, egyesület):

–       az alapító okirat (alapszabály) másolata, amelyet a közfoglalkoztató „az eredetivel mindenben megegyező és a kiállítás napja óta nem változott” jelzéssel, és az aláírási 

címpéldánynak vagy aláírásmintának megfelelően aláírással és – bélyegző léte esetén – bélyegzőlenyomattal lát el.
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–       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.
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MUNKATERV

kezdete vége

1.

A térkőgyártással kapcsolatos 

munkafolyamatok irányítása, ellenőrzése. 

Jelenléti ívek, szabadságos tömb vezetése, 

szerszámok kiadása. A gyártási folyamatok 

és a felhasználási munkálatok 

összehangolása. 4822 Nyírparasznya Rákóczi utca 41 14 3/1/2017 2/28/2018 1 316100 Munka- és termelésszervező

2.

A térkőgyártással kapcsolatos 

munkafolyamatokban - térkő elem  

gyártása - való aktív  részvétel. A kiadott 

anyagok felhasználása a munkavezető 

irányításával. Tárolás és rakodásban való 

részvétel. Amennyiben szükséges más 

munkaterületekre való átirányítás során 

részt vesz a térkő lerakásában. 4822 Nyírparasznya Rákóczi utca 41 14 3/1/2017 2/28/2018 5

923900 Egyéb, máshova nem 

sorolható egyszerű szolgáltatási és 

szállítási foglalkozású

3.

A térkőgyártással kapcsolatos  - 

fűbetonelem gyárgtás-

munkafolyamatokban való aktív részvétel 4822 Nyírparasznya Rákóczi utca 41 14 3/1/2017 2/28/2018 5

923900 Egyéb, máshova nem 

sorolható egyszerű szolgáltatási és 

szállítási foglalkozású

4.

A térkőgyártással kapcsolatos  - szegélykő 

gyárgtás - munkafolyamatokban való aktív 

részvétel 4822 Nyírparasznya Rákóczi utca 41 14 3/1/2017 2/28/2018 4

923900 Egyéb, máshova nem 

sorolható egyszerű szolgáltatási és 

szállítási foglalkozású

Ellátandó feladathoz szükséges 

munkakör

S
o

rs
zá

m

Ellátandó feladat megnevezése
Ellátandó feladat helyszíne

(cím, hrsz, útszakasz megnevezése)

Tervezett időtartam
Tervezett létszám

(fő)
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Összehasonlító adatok a 2016. évi programokkal

Amennyiben értelmezhető 2016. évi  mezőgazdasági  programban megművelt terület nagysága ha*

Amennyiben értelmezhető 2016. évi  növénytermesztési programban  résztvevők létszáma: fő

Amennyiben értelmezhető 2017. évi  mezőgazdasági  megművelni tervezett terület nagysága: ha*

2017. évi  növénytermesztési programban  résztvevők tervezett létszáma: fő

Amennyiben értelmezhető 2017. évi  mezőgazdasági programban, - állattartásban tervezett létszám: fő

Megjegyzés: * A hektár (ha) 4 tizedes jegy pontossággal megadható.

Kérjük fokozottan figyelni- ne keveredjen véletlenül sem a 10.000. m2-el!
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-tól -ig

Továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel érintett, 2017. évben induló járási startmunka programok

Továbbfoglalkoztatás tervezett időtartamaTovábbfoglalkoztatni 

tervezett létszám (fő)

Program átlagos 

létszáma (fő)
Fajlagos költség

Program típusa           

(minta / ráépülő)
 Programelem
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típusa címe helyrajzi száma vásárlás értéke (Ft)
30 napnál nem 

régebbi tulajdoni lap

6 hónapnál nem 

régebbi értékbecslés

Ingatlanvásárlással érintett, 2017. évben induló járási startmunka programok 

 Programelem
Program típusa           

(minta / ráépülő)
Fajlagos költség

vásárolni tervezett ingatlan
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ELŐLEGRE VONATKOZÓ ADATOK

Költségnem

Igényelt előleg 

összege

(Ft)

2017. évben 

várhatóan el nem 

számolt előleg 

összege

(Ft)

Bérköltség előleg (legfeljebb 2 havi bérköltség) 2,794,228 2,794,228

Beruházási és dologi költség előleg

(legfeljebb a beruházási és dologi költség 70%-a) 2,268,664 0

- ebből beruházási előleg 7 Nagy értékű tárgyi eszköz* 0 0

8 Beruházási költségek, kiadások 1,485,519 0

9 Egyéb, a projektben felmerülő költségek 0 0

- ebből dologi költség előleg 2 Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz 146,652 0

3 Foglalkozás egészségügyi vizsgálat díja** 0 0

4 Munkába járással kapcsolatos utazási költség 

munkaadót terhelő része 0 0

5 Munkásszállítás költsége 0 0

6 Kis értékű tárgyi eszköz 636,493 0

Előleg összesen 5,062,892 2,794,228

* Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1. § (1) bekezdés c) pontjának 4. alpontja alapján nagy értékű tárgyi 

eszköznek a 200 000 Ft egyedi bekerülési értéket meghaladó tárgyi eszközöket tekintjük. A fentieket a rendelet 2. § (1) bekezdése alapján az alábbi kérelmezők 

esetében kell alkalmazni: költségvetési szerv, a központi kezelésű előirányzat, a fejezeti kezelésű előirányzat, az elkülönített állami pénzalap és a 

társadalombiztosítás pénzügyi alapja kezelő szerve, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdésében meghatározott tulajdonosi joggyakorló 

szervezet, továbbá törvény által a tulajdonosi jogok gyakorlására feljogosított szervezet (a továbbiakban együtt: tulajdonosi joggyakorló szervezet), valamint a 

helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás.

** A foglalkoztathatósági szakvélemény költségét nem kell megjeleníteni, amennyiben a közfoglalkoztatást az önkormányzat ajánlja fel.

Dátum:………………………………………………………………….. …………………………………………………………..

aláírás
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Közfoglalkoztatási  STARTMUNKA MINTA/ mintaprogramra épülő program tervező adatlap

1. A KÖZFOGLALKOZTATÓ ADATAI

1.1. A közfoglalkoztató teljes neve:

1.2. A közfoglalkoztató székhelye (és illetékes járási hivatal)

Megye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Járás: Mátészalkai Járás

Település (listából választva): Nyírparasznya

Irányítószám: 4822

Közterület (út, utca, tér, stb):

Házszám: 23.

1.3. A közfoglalkoztató képviselőjének 

neve:

beosztása: polgármester

Telefonszáma: 30/525-9628

E-mail címe:

1.4. A program kapcsolattartójának neve:

Telefonszáma: 44/385-175

E-mail címe:

2. A KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAM ÖSSZEGZŐ ADATAI

2.1. A program megnevezése (max. 100 karakter)

2.2. A startmunka mintaprogram típusa Helyi sajátosságokra épülő 

közfoglalkoztatás

2.3. A megvalósulás módja (listából választva): Ráépülő program

2.4. A program megvalósításának kezdete:   3/1/2017

2.5. A program megvalósításának befejezése:   2/28/2018

2.6. A program igényelt támogatási költségei összesen (Ft) : 20,586,974

2.7. Egy főre jutó támogatás fajlagos költsége (Ft/fő) : 1,372,464

2.8. Egy főre, 1 hóra  jutó támogatás fajlagos költsége (Ft/fő/hó) : 114,372

2.9. A támogatáson belül a beruházási költségek aránya (%):
12%

3. A PROGRAM RÉSZLETES BEMUTATÁSA

3.1. A program indokoltsága, célja (különös tekintettel az elérhető árbevétel, megtakarítás összegére) és szakmai tartalma (max. 3000 karakter)

3.2.

3.3. A program célcsoportja(i) (max. 300 karakter)

3.4. A programban tervezett képzés rövid bemutatása. A képezni kívánt létszám szakmánkénti és képzési típusonkénti bontása. (max. 500 karakter)

Az idei térkőgyártás programunkban a tavalyinak megfelelően szeretnénk egy újabb útszakaszhoz, Rákóczi utca, 200 m szükséges térkő, járdaszegély, és fűrács betonelemet legyártani.  Tovább 

szeretnénk a temető környékén  és a felújításra kerülő buszforduló mellett lévő parkolót kiépíteni, fűráccsal fedni. Az ehhez szükséges termék mennyiséget le szeretnénk gyártani. A  program 

során a térkövet télen is tudjuk gyártani, mivel fűthető ingatlan áll rendelkezésünkre, így nincs akadálya annak, hogy a napi darabszámot legyártsuk, és tároljuk. A térköveket elsősorban saját 

felhasználásra, faluképünk szépítésére használjuk, másodsorban szeretnénk értékesíteni a jövőben a lakosság számára is. A programban jelenleg árbevételünk nincs, a tervezett megtakarítás 

összege: 3.500.000.-Ft.

Nyírparasznya Község Önkormányzata

Szabadság út 23.

Szabó János

Jurkinya Miklósné

 Helyi sajátosságra épülő térkő gyártás

A program költségvetésének részletes számszaki és szakmai indoklása (max. 1000 karakter) (A konkrét számítások külön mellékletben kerülnek bemutatásra.)

Ebben a programban 15 fő foglalkoztatását tervezzük, ebből 14 fő segédmunkás, 1 fő szakképzett munkavezető. A projekt teljes költsége:20.586.974.-Ft. Ebből bérköltségre 

fordítható összeg: 16.765.368.-Ft. A projekt közvetlen költsége: 3.821.606.-Ft. A program során ebből munka- és védőruhára 228.922.-Ft van előirányozva. Kis értékű tárgyi 

eszközökre 1.071.531.-Ft, ennek nagyobb részét a formaöntéshez szükséges sablonok teszik ki. Nagy értékű tárgyi eszközként 1 db rázóasztalt szeretnénk beszerezni. Ennek 

összege bruttó: 305.003.-Ft. A korábban beszerzett rázóasztal folyamatosan használatban van, ezért bármikor fennállhat a meghibásodás veszélye, azzal nem lehet minőségi 

munkát végezni. A beruházási költségek és kiadások a térkőgyártáshoz szükséges alapanyagokat - sóder, cement, Szamos homok, formaleválasztó folyadék - tartalmazzák, 

összesen: 2.216.150.-Ft összegben.

A programban továbbképzést nem tervezünk.

A program célcsoportja a munkaképes, tartósan munkanélküli lakosság, FHT-ban részesülők és ellátás nélküliek.
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3.5. Ismertesse a program megvalósításával kapcsolatos speciális információkat (max. 1000 karakter) (pl. együttműködő partnerek?)

3.6. Az elmúlt 3 évben megvalósított hasonló célú / tartalmú támogatott programok rövid bemutatása (közfoglalkoztatást is beleértve)

Lásd a "3.6 Programok" munkalapot.

4.

A 2013-14 évben beszerzett eszközök listája a kirendeltségek rendelkezésére áll, azokról nem kérünk információt. A 2013 előtt beszerzett és még használatban lévő

eszközök az 5. Egyéb, a megvalósításban használható eszközök között találhatók.

5.

Lásd az "5. Egyéb eszközök" munkalapot.

6.

Lásd a " 6. Mutatók" munkalapot.

7. 

8. 

Ssz. Melléklet megnevezése

1. Köztartozás mentesség igazolás, vagy adófolyószámla-kivonat

2. Munkaerőigény bejelentőlap, ill. foglalkoztatói adatlap

3. Hatósági engedély; önkorm.-tal kötött megáll. másolat; műszaki megalapozottságát alátám. dok.

4. Hatósági engedély; önkorm.-tal kötött megáll. másolat; műszaki megalapozottságát alátám. dok.

5. Hatósági engedély; önkorm.-tal kötött megáll. másolat; műszaki megalapozottságát alátám. dok.

6. Hatósági engedély; önkorm.-tal kötött megáll. másolat; műszaki megalapozottságát alátám. dok.

7. Hatósági engedély; önkorm.-tal kötött megáll. másolat; műszaki megalapozottságát alátám. dok.

8. Aláírásra jogosult személy aláírás minta

9. Hatósági engedély; önkorm.-tal kötött megáll. másolat; műszaki megalapozottságát alátám. dok.

10. Hatósági engedély; önkorm.-tal kötött megáll. másolat; műszaki megalapozottságát alátám. dok.

11. Hatósági engedély; önkorm.-tal kötött megáll. másolat; műszaki megalapozottságát alátám. dok.

12. Hatósági engedély; önkorm.-tal kötött megáll. másolat; műszaki megalapozottságát alátám. dok.

13. Hatósági engedély; önkorm.-tal kötött megáll. másolat; műszaki megalapozottságát alátám. dok.

14. Hatósági engedély; önkorm.-tal kötött megáll. másolat; műszaki megalapozottságát alátám. dok.

15. Hatósági engedély; önkorm.-tal kötött megáll. másolat; műszaki megalapozottságát alátám. dok.

16.

Kérelmező nyilatkozatai

17.
Kérelmező nyilatkozatai

9. 

Kijelentem, hogy:

-          a program adatlapon és mellékleteiben feltüntetett adatok teljes körűek, valódiak és hitelesek, az abban tett nyilatkozatok a valóságnak megfelelnek.

-          a program adataival kapcsolatos tájékoztatási, pótlólagos adatszolgáltatási, egyeztetési és ellenőrzés tűrési kötelezettségeknek eleget teszek.

-          a program adatlaphoz mellékelt dokumentumok másolatai és az elektronikusan küldött dokumentumok az eredeti példányokkal mindenben 

           megegyeznek és az adatlapot benyújtó szervezet székhelyén/telephelyén rendelkezésre állnak.

A közmunka olyan foglalkoztatási programok indítását jelenti, amelyek a munka és a gyakorlati képzés összekapcsolásával a munkavállalási hátrányok leküzdését az álláskeresők 

képzettségi szintjének növelését, készségeik fejlesztését, gyakorlati tapasztalatok megszerzését teszik lehetővé. Ebben a programban is folytatni szeretnénk a megkezdett munkát. 

Korábban már megállapodást kötöttünk a beruházáshoz szükséges szállítókkal és partnerekkel. Fruttagró Kft Debrecen, Szalka-Agro Kft  Mátészalka,

Grózi Kft Mátészalka, Ketéce Kft Mátészalka, Mantar Kft Vaja,Gazdabolt Ópályim Adorján-Tex Kft, Ipoly Cipőgyár Kft, Majs Község Önkormányzata.

A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁT TÁMOGATÓ, KORÁBBAN KÖZFOGLALKOZTATÁS KERETÉBEN BESZERZETT TÁRGYI ESZKÖZÖK 

RÉSZLETEZÉSE 

EGYÉB, A KÖZFOGLALKOZTATÓ TULAJDONÁBAN LÉVŐ, MEGVALÓSÍTÁSBAN HASZNÁLHATÓ ESZKÖZÖK

A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LEHETSÉGES SZÁMSZERŰSÍTHETŐ EREDMÉNYEI, INDIKÁTOROK

A PROGRAM HOSSZABB TÁVÚ FENNTARTHATÓSÁGÁVAL KAPCSOLATOS ELKÉPZELÉSEK, EGYÉB MÁS FORRÁSBÓL MEGVALÓSÍTOTT 

FEJLESZTÉSEKKEL VALÓ ÖSSZHANGJA ÉS KAPCSOLATA (max. 2000 karakter)

A program során 15 fő köz foglalkoztatottnak tudunk munkát biztosítani, javítva ezzel több család jövedelmi helyzetén, mely hozzájárul az életszínvonal növeléséhez. A  11 - 12 

hónapos programok ezt lehetővé teszik.  A program hosszabb távú célja munkavállalói képesség , tulajdonképpen az elhelyezkedési lehetőség javítása a munkaerő  piacon. 

Természetesen látjuk azt, hogy a községben  a gazdasági programok saját forrásból nem valósíthatóak meg, ennek megfelelően tervezzük külső más egyéb források bevonását is, 

amit ma Magyarországon a pályázati rendszer biztosít.  Jövőbeni tervünk a térkőgyártást önfenntartóvá tenni, a legyártott termékeket nem csak lakossági hanem piaci szinten is 

értékesíteni.

A PROGRAMTERVHEZ ELEKTRONIKUS FORMÁBAN CSATOLT MELLÉKLETEK FELSOROLÁSA 

(A program értékelésének folyamatában kizárólag az alábbi listában feltüntetett mellékleteket vesszük figyelembe.)

Fájlnév
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Kelt:

Helység: Nyírparasznya

Dátum: 2/10/2017

Cégszerű aláírás:

P.H.

Köszönjük az adatszolgáltatást!

Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság 2017
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3.6

1. Program megnevezése (kódja, ha ismert):

Program időtartama

Program kezdete: 3/9/2015

Program vége: 2/29/2016

Érintett létszám (fő): 20

Célcsoport megnevezése ( Ellátás nélküliek, FHT-sok, Megv. 

munkaképességűek, Ellátás nélküliek, Állásk. ellátásra jog.,stb):

FHT-ban részesülők, aktív korúak tartós munkanélküliek, ellátás nélküliek

Támogató megnevezése: Mátészalkai Járási Hivatal  Foglalkoztatási Osztály

Támogatás összege (Ft): 25,787,524

A program főbb eredményei (előállított produktum számszerűsített adatai, keletkezett árbevétel, kimutatható megtakarítás stb. - max. 500 karakter): 

2. Program megnevezése (kódja, ha ismert):

Program időtartama

Program kezdete: 8/1/2014

Program vége: 2/28/2015

Érintett létszám (fő): 20

Célcsoport megnevezése ( Ellátás nélküliek, FHT-sok, Megv. 

munkaképességűek, Ellátás nélküliek, Állásk. ellátásra jog.,stb):

Aktív, tartósan munkanélküli lakosság

Támogató megnevezése: Mátészalkai Járási Hivatal  Foglalkoztatási Osztály

Támogatás összege (Ft): 15,415,076

A program főbb eredményei (előállított produktum számszerűsített adatai, keletkezett árbevétel, kimutatható megtakarítás stb. - max. 500 karakter): 

3. Program megnevezése (kódja, ha ismert):

Program időtartama

Program kezdete: 3/17/2016

Program vége: 2/28/2017

Érintett létszám (fő): 20

Célcsoport megnevezése ( Ellátás nélküliek, FHT-sok, Megv. 

munkaképességűek, Ellátás nélküliek, Állásk. ellátásra jog.,stb):

Aktív álláskeresők és FHT-ban részesülők

Támogató megnevezése: Mátészalkai Járási Hivatal  Foglalkoztatási Osztály

Támogatás összege (Ft): 27,328,231

A program főbb eredményei (előállított produktum számszerűsített adatai, keletkezett árbevétel, kimutatható megtakarítás stb. - max. 500 karakter): 

2015. évi Kistérségi (járási) startmunka mintaprogramok

Legyártott Fűrács 3500 db, Járdaszegély 8000 db, Classic térkő 70000 db. Betonoszlop 800 db.Ezeket folyamatosan felhasználtuk a Start Közút programba járdaépítéshez Petőfi utca és a Szabadság 

Az elmúlt 3 évben megvalósított hasonló célú / tartalmú támogatott programok rövid bemutatása (közfoglalkoztatást is beleértve)

2015. évi Kistérségi (járási) startmunka mintaprogramok

Térkő betonelem, fűrács, járdaszegély, betonoszlop gyártása, 

Járdaépítés, Kossuth utcán.

Bekerített önkormányzati tulajdonú kertek,telkek.

Kistérségi startmunka mintaprogramok 2013

Elsősorban kialakítottuk a telephelyet, ahol a térkövet gyártani tudjuk.
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5. EGYÉB, A KÖZFOGLALKOZTATÓ TULAJDONÁBAN LÉVŐ, MEGVALÓSÍTÁSBAN HASZNÁLHATÓ ESZKÖZÖK

Mennyisége

(db)

Mennyisége

(db)
Nagyértékű egyéb eszközök megnevezése Kisértékű egyéb eszközök megnevezése
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6.

2016. évben hasonló programban elért árbevétel (amennyiben értelmezhető) Ft 0

2017. évben tervezett árbevétel (amennyiben tervezhető értékesítés) Ft 0

2016. évben hasonló programban elért megtakarítás Ft 4,000,000

2017. évre tervezett megtakarítás Ft 3,500,000

A jelenleg tervezett programban szereplő mutató (eredmény) megnevezése

Mértékegység

(ha, m2, %, m3, m, 

kg, t, db, stb.)

Mennyiség

térkő sablon db 50,000

fűbeton sablon db 2,000

szegélykő sablon db 4,000

A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LEHETSÉGES SZÁMSZERŰSÍTHETŐ EREDMÉNYEI, INDIKÁTOROK
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2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

1. gumicsizma (bélelt, béleletlen) pár 2,046 15 0 30,690 0 27% 27% 8,286 0 38,976 0 38,976

2. láthatósági mellény db 580 15 0 8,700 0 27% 27% 2,349 0 11,049 0 11,049

3. egészségügyi doboz db 8,064 1 0 8,064 0 27% 27% 2,177 0 10,241 0 10,241

4. védőital (tea, ásványvíz) l 100 450 0 45,000 0 27% 27% 12,150 0 57,150 0 57,150

5. munkavédelmi kesztyű pár 466 50 0 23,300 0 27% 27% 6,291 0 29,591 0 29,591

6. munkavédelmi cipő (munka-, védőcipő) pár 4,300 15 0 64,500 0 27% 27% 17,415 0 81,915 0 81,915

180,254 0 48,668 0 228,922 0 228,922

1. cement q 3,300 200 0 660,000 0 27% 27% 178,200 0 838,200 0 838,200

2. folyami kavics t 2,420 100 0 242,000 0 27% 27% 65,340 0 307,340 0 307,340

3. sóder m3 4,950 130 0 643,500 0 27% 27% 173,745 0 817,245 0 817,245

4. formaleválasztó olaj l 1,330 150 0 199,500 0 27% 27% 53,865 0 253,365 0 253,365

1,745,000 0 471,150 0 2,216,150 0 2,216,150

1. kőműves serpenyő db 937 10 0 9,370 0 27% 27% 2,530 0 11,900 0 11,900

2. lapát nyelezett db 1,567 15 0 23,505 0 27% 27% 6,346 0 29,851 0 29,851

3. gumislag, gumitömlő m 315 50 0 15,750 0 27% 27% 4,253 0 20,003 0 20,003

4. térkő sablon db 550 200 0 110,000 0 27% 27% 29,700 0 139,700 0 139,700

5. szegélykő sablon db 2,205 200 0 441,000 0 27% 27% 119,070 0 560,070 0 560,070

6. fűbeton sablon db 2,441 100 0 244,100 0 27% 27% 65,907 0 310,007 0 310,007

843,725 0 227,806 0 1,071,531 0 1,071,531

1. rázóasztal db 240,160 1 0 240,160 0 27% 27% 64,843 0 305,003 0 305,003

240,160 0 64,843 0 305,003 0 305,003

3,009,139 0 812,467 0 3,821,606 0 3,821,606

* A foglalkoztathatósági szakvélemény költségét nem kell megjeleníteni, amennyiben a közfoglalkoztatást az önkormányzat ajánlja fel.

A program közvetlen költségeinek részletes kimutatása

Sor

szá

m

Költség megnevezése

Meny-

nyiségi

egység

Nettó

egységár

(Ft)

Elszámolni kívánt 

mennyiség

Nettó költség

(Ft) Mindösszesen

(Ft)

(%) (Ft)

Munkaruha és egyéni védőeszköz költsége

Elszámolható ÁFA
Összesen

(Ft)

Munkaruha és egyéni védőeszköz költsége összesen

Beruházási költségek, kiadások

ÁHT-n belül: Nagy értékű tárgyi eszköz költsége összesen

Mindösszesen:

Beruházási költségek, kiadások összesen

ÁHT-n belül: Kis értékű tárgyi eszköz költsége

ÁHT-n belül: Kis értékű tárgyi eszköz költsége összesen

ÁHT-n belül: Nagy értékű tárgyi eszköz költsége
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2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

1. gumicsizma (bélelt, béleletlen) pár 2,046 10.00 0.00 20,460 0 27% 27% 5,524 0 25,984 0 25,984

2. láthatósági mellény db 580 10.00 0.00 5,800 0 27% 27% 1,566 0 7,366 0 7,366

3. egészségügyi doboz db 8,064 1.00 0.00 8,064 0 27% 27% 2,177 0 10,241 0 10,241

4. védőital (tea, ásványvíz) l 100 50.00 0.00 5,000 0 27% 27% 1,350 0 6,350 0 6,350

5. munkavédelmi kesztyű pár 466 25.00 0.00 11,650 0 27% 27% 3,146 0 14,796 0 14,796

6. munkavédelmi cipő (munka-, védőcipő) pár 4,300 15.00 0.00 64,500 0 27% 27% 17,415 0 81,915 0 81,915

115,474 0 31,178 0 146,652 0 146,652

1. cement q 3,300 100.00 0.00 330,000 0 27% 27% 89,100 0 419,100 0 419,100

2. folyami kavics t 2,420 60.00 0.00 145,200 0 27% 27% 39,204 0 184,404 0 184,404

3. sóder m3 4,950 100.00 0.00 495,000 0 27% 27% 133,650 0 628,650 0 628,650

4. formaleválasztó olaj l 1,330 150.00 0.00 199,500 0 27% 27% 53,865 0 253,365 0 253,365

1,169,700 0 315,819 0 1,485,519 0 1,485,519

1. kőműves serpenyő db 937 10.00 0.00 9,370 0 27% 27% 2,530 0 11,900 0 11,900

2. lapát nyelezett db 1,567 15.00 0.00 23,505 0 27% 27% 6,346 0 29,851 0 29,851

3. gumislag, gumitömlő m 315 50.00 0.00 15,750 0 27% 27% 4,253 0 20,003 0 20,003

4. térkő sablon db 550 200.00 0.00 110,000 0 27% 27% 29,700 0 139,700 0 139,700

5. szegélykő sablon db 2,205 100.00 0.00 220,500 0 27% 27% 59,535 0 280,035 0 280,035

6. fűbeton sablon db 2,441 50.00 0.00 122,050 0 27% 27% 32,954 0 155,004 0 155,004

501,175 0 135,318 0 636,493 0 636,493

1. rázóasztal db 240,160 0.00 0.00 0 0 27% 27% 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

1,786,349 0 482,315 0 2,268,664 0 2,268,664

* A foglalkoztathatósági szakvélemény költségét nem kell megjeleníteni, amennyiben a közfoglalkoztatást az önkormányzat ajánlja fel.

Igényelt előlegből finanszírozni kívánt közvetlen költség

Munkaruha és egyéni védőeszköz költsége

Nettó költség

(Ft)

Elszámolható ÁFA
Összesen

(Ft)
Mind-

összesen

(Ft)

(%) (Ft)
Sor

szá

m

Költség megnevezése

Meny-

nyiségi

egység

Munkaruha és egyéni védőeszköz költsége összesen

Beruházási költségek, kiadások

Nettó

egységár

(Ft)

Előlegből elszámolni 

kívánt mennyiség

ÁHT-n belül: Nagy értékű tárgyi eszköz költsége összesen

Mindösszesen:

Beruházási költségek, kiadások összesen

ÁHT-n belül: Kis értékű tárgyi eszköz költsége

ÁHT-n belül: Kis értékű tárgyi eszköz költsége összesen

ÁHT-n belül: Nagy értékű tárgyi eszköz költsége
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elmélet gyakorlat Ft/fő összesen

Mindösszesen:

Tervezett képzések adatai (Igény felmérés)

2017. évre

S
o
rs

zá
m

Képzés megnevezése OKJ száma
Tervezett létszám

(fő)

Képzés időtartama Képzés kezdete

(év, hónap, nap)

Képzés költsége
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Összesen

Ft % Ft

1. Bérköltség 15,368,254 1,397,114 16,765,368 16,765,368 100.00% 16,765,368

2. Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz 228,922 0 228,922

3. Foglalkoztathatósági szakvélemény költsége 0 0 0

4. Munkába járással kapcsolatos utazási költség 0 0 0

5. Munkásszállítás költsége 0 0 0

6. Kis értékű tárgyi eszköz 1,071,531 0 1,071,531

7. Nagy értékű tárgyi eszköz* 305,003 0 305,003

8. Beruházási költségek, kiadások* 2,216,150 0 2,216,150

9. Egyéb költségek* 0 0 0

3,821,606 0 3,821,606 3,821,606 100.00% 3,821,606

19,189,860 1,397,114 20,586,974 20,586,974 100.00% 20,586,974

Megjegyzés: * A 7. Nagyértékű, 8. beruházási és 9. Egyéb költséget együtt Beruházásként vesszük figyelembe.

Beruházás összesen: 2,521,153 Kötelező önerő: 0

A program tervezett költségeinek összesítése és forrásmegoszlása

Sorszám Költségnem megnevezése

Elszámolható költség (Ft) Források

2017. Évi 2018. évi Összesen
Igényelt támogatás

Közvetlen költségek összesen:

Mindösszesen:
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Igen

1 0

Adatlap-kitöltési segédlet 2017. évre közfoglalkoztatáshoz

Foglalkoztatásra vonatkozó adatok

foglalkoztatás képzés

1.

316100 Munka- és 

termelésszervező Igen Igen Nem 3/1/2017 2/28/2018 1 8 100% 11.0% 117,245 Ft                  -  Ft                   1,406,940 Ft                             154,764 Ft                                    1,561,704 Ft              

2.

923900 Egyéb, máshova nem 

sorolható egyszerű szolgáltatási és 

szállítási foglalkozású Nem Nem Nem 3/1/2017 2/28/2018 14 8 100% 11.0% 81,530 Ft                    -  Ft                   13,697,040 Ft                           1,506,624 Ft                                 15,203,664 Ft            

Átlag létszám: 15.00 15,103,980 Ft                           1,661,388 Ft                                 16,765,368 Ft            

Tám. Hossza: 12.00

11,327,985 Ft                           1,246,041 Ft                                 12,574,026 Ft            

1 - Ft                                                      3,775,995 Ft                             415,347 Ft                                    4,191,342 Ft              

2 - Ft                                                      

3 2,794,228 Ft                                      Közvetlen + anyag Ft:

4 1,397,114 Ft                                      18.5632235200% Beruházási és dologi Ft: 3,821,606 Ft              

5 1,397,114 Ft                                      150,000.00 Ft                           Vállalt önerő Ft: - Ft                              

6 1,397,114 Ft                                      15                                           Szervezési költség Ft:

7 1,397,114 Ft                                      1                                             Szervezési nélkül Ft: 20,586,974 Ft            

8 1,397,114 Ft                                      1,561,704 Ft                             Mindösszesen Ft: 20,586,974 Ft            

9 1,397,114 Ft                                      1,372,464 Ft                             Kiszámított közvetlen+anyag: - Ft                              

10 1,397,114 Ft                                      114,372 Ft                                Kiszámított szervezési: - Ft                              

11 1,397,114 Ft                                      100.0000000000%

12 1,397,114 Ft                                      3,821,606 Ft              

Össz 15,368,254 Ft                                   - Ft                              

20,586,974 Ft            

1 1,397,114 Ft                                      20,586,974 Ft            

2 - Ft                                                      

3 - Ft                                                      

4 - Ft                                                      

5 - Ft                                                      

6 - Ft                                                      

7 - Ft                                                      

8 - Ft                                                      

9 - Ft                                                      

10 - Ft                                                      

11 - Ft                                                      

12 - Ft                                                      

Össz 1,397,114 Ft                                     

Ssz.

A támogatás típusa: START Ráépülő program

A járulékkedvezmény érvényesíthető?

Támogathatósági időtartam kezdete: 3/1/2017 Támogathatósági időtartam vége:

Munkakör

Szakkép-

zettséget 

igényel? 

(igen/

nem)

Munka-

vezető? 

(igen/

nem)

Munkavezető (fő):

Megválto-

zott 

munkaké-

pességű? 

(igen/nem)

Fog-

lalkoztatás 

kezdete

Mindösszesen

Figyelembe vehető alapbér/fő/hó (Ft) 

2017. évreKépzés 

kezdete

Max. adható bértámogatás 

összesen

Képzés

 vége

Max. adható járuléktámogatás 

összesen

Fog-

lalkoztatás  

vége

2/28/2018

Lét-

szám 

(fő)

Napi 

mun-

kaidő 

(óra)

Igényelt támogatás

Támo-

gatás 

mérté-

ke

Figye-

lembe 

vehető 

járulék

Közvetlen + anyag költség %

Mintaprogramnál elszámolandó összeg Ft:Havi bérköltség tám. 2018.

Beruházási és dologi költség %

Maximális fajlagos költség Ft:

Munkavezető (Ft):

Fajlagos támogatás (Ft/fő/hó)

Mintaprogramnál a beruházási+dologi költség támogatási mértéke (%)

Összlétszám:

Fajlagos támogatás (Ft/fő)

               3,821,606 Ft A támogatás mértéke alapján számított beruházási+dologi költség maximális összege Ft:

A támogatás mértéke alapján számított maximális támogatás önerővel Ft:

Kifizetés hónapja szerinti!

2017

2018

ebből a mintaprogramnál számított önerő összege Ft:

Mintaprogramhoz számított beruházási+dologi költség max. önerővel (Ft)

Havi bérköltség tám. 2017.
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