
KÉRELEM
2017. évi Járási startmunka mintaprogram/mintaprogramra épülő program támogatására

Mezőgazdaság

Kérelem azonosító: 2016/15/1502/0106
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

Igen

A program időtartama:   3/1/2017 - tól
A program megvalósításának befejezése:   2/28/2018 - ig
A program teljes költsége: 27,993,727 Ft
A felajánlott saját forrás összege : 142,239 Ft
Az igényelt támogatások összesen: 27,851,488 Ft
Foglalkoztatni kívánt összes létszám: 20 fő

2017 2018 Összesen

Közfoglalkoztatottak közfoglalkoztatási bére 15,070,410 Ft                                      5,023,470 Ft                       20,093,880 Ft                                           

Közfoglalkoztatási béreket terhelő szociális hozzájárulási adó 1,657,701 Ft                                        552,567 Ft                          2,210,268 Ft                                             

Bérköltség összesen 20,445,469 Ft                                      1,858,679 Ft                       22,304,148 Ft                                           

Bérköltség után igényelt támogatási összeg 20,445,469 Ft                                      1,858,679 Ft                       22,304,148 Ft                                           

Beruházási és dologi költségek 5,689,579 Ft                                        -  Ft                                 5,689,579 Ft                                             

Beruházási és dologi költségek után igényelt támogatási összeg 5,547,340 Ft                                        -  Ft                                 5,547,340 Ft                                             

Támogatási igény összesen (bérköltség után igényelt támogatás 
+ beruházási és dologi költség után igényelt támogatás) 25,992,809 Ft                                      1,858,679 Ft                       27,851,488 Ft                                           

Felajánlott saját forrás összege 142,239 Ft                                           142,239 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) 3,717,358 3,717,358
2,088,977 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
1,997,545 0

Egyéb, a projektben felmerülő költségek
0 0

- ebből dologi költség előleg Munka- és védőruházat, egyéni 
védőeszköz

55,552 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
35,880 0

5,806,335 3,717,358

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. 
–       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 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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MUNKATERV

kezdete vége

1.

A paprikatermesztésben összehangolja és 
irányítja a munkafeladatokat.Vezeti a 
jelenléti ívet és a szabadság kérő tömböt, 
adatokat szolgáltat a statisztikához.

4822 Nyírparasznya Rákóczi utca 86-88 
266 0.5 3/1/2017 2/28/2018 1 316100 Munka- és termelésszervező

2.

A paprikatermesztéssel kapcsolatos 
munkálatok a talaj előkészítéstől  a 
betakarításig

4822 Nyírparasznya Rákóczi utca 86-88 
266 0.5 3/1/2017 2/28/2018 6

923900 Egyéb, máshova nem 
sorolható egyszerű szolgáltatási és 
szállítási foglalkozású

3.

A zöldségtermesztéssel kapcsolatos 
munkafolyamatok szervezése irányítása. 
Jelenléti ívek és szabadság tömb vezetése, 
készletnyilvántartás vezetése.

4822 Nyírparasznya Rákóczi utca 128 
229 0.3 3/1/2017 2/28/2018 1 316100 Munka- és termelésszervező

4.

A zöldségtermesztéshez szükséges talaj 
előkészítése, dugványozás, vetés, 
betakarításig

4822 Nyírparasznya Rákóczi utca 128 
229 0.3 3/1/2017 2/28/2018 6

923900 Egyéb, máshova nem 
sorolható egyszerű szolgáltatási és 
szállítási foglalkozású

5.
A zöldségtermesztéshez szükséges talaj 
előkészítési munkálatoktól a betakarításig.

4822 Nyírparasznya Rákóczi utca 176 
129 0.4 3/1/2017 2/28/2018 3

923900 Egyéb, máshova nem 
sorolható egyszerű szolgáltatási és 
szállítási foglalkozású

6.

A zöldségtermesztéshez szükséges talaj 
munkák elvégzése, ásás, 
gereblyézés,talajfertőtlenítés

4822 Nyírparasznya Rákóczi utca 107 
66 0.7 3/1/2017 2/28/2018 3

923900 Egyéb, máshova nem 
sorolható egyszerű szolgáltatási és 
szállítási foglalkozású

Ellátandó feladathoz szükséges 
munkakör

So
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 2.0000 ha*
Amennyiben értelmezhető 2016. évi  növénytermesztési programban  résztvevők létszáma: 25 fő

Amennyiben értelmezhető 2017. évi  mezőgazdasági  megművelni tervezett terület nagysága: 1.9000 ha*
2017. évi  növénytermesztési programban  résztvevők tervezett létszáma: 20 fő

Amennyiben értelmezhető 2017. évi  mezőgazdasági programban, - állattartásban tervezett létszám: 0 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
Mezőgazdaság Ráépülő program                  116,048 Ft 20.00 2.00 3/1/2018 8/31/2018

Továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel érintett, 2017. évben induló járási startmunka programok

Továbbfoglalkoztatás tervezett időtartamaTovábbfoglalkoztatni 
tervezett létszám (fő)

Program átlagos 
létszáma (fő)Fajlagos költségProgram 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) 3,717,358 3,717,358

Beruházási és dologi költség előleg
(legfeljebb a beruházási és dologi költség 70%-a) 2,088,977 0

- ebből beruházási előleg 7 Nagy értékű tárgyi eszköz* 0 0
8 Beruházási költségek, kiadások 1,997,545 0
9 Egyéb, a projektben felmerülő költségek 0 0

- ebből dologi költség előleg 2 Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz 55,552 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 35,880 0

Előleg összesen 5,806,335 3,717,358

* 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 Mezőgazdaság
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) : 27,851,488
2.7. Egy főre jutó támogatás fajlagos költsége (Ft/fő) : 1,392,576
2.8. Egy főre, 1 hóra  jutó támogatás fajlagos költsége (Ft/fő/hó) : 116,048

2.9. A támogatáson belül a beruházási költségek aránya (%): 20%

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)

A mezőgazdasági program keretében fóliasátras és szántóföldi zöldségnövényeket termesztünk. A fóliasátras növénytermesztés keretében elsősorban Hamik paprikát szeretnénk termelni, 
0,5 hektáron, valamint önkormányzatunk konyhájának primőr áru  és községünk virágpalánta szükségletét,ezért a  már meglévő fóliasátrunkat a termesztés biztonságára és sikerességére 
való tekintettel bővíteni szeretnénk 1 db fóliaházzal. Másodsorban szeretnénk továbbra is Kápia paprikát, burgonyát, paradicsomot, hagymát,káposztát,karalábét, petrezselymet, sárgarépát 
termelni szabadföldi területen, megnövelve a tavaly évi 0,4 ha 1 hektárra.  Étkezési napraforgót 0,4 hektáron  tervezünk termelni kísérleti jelleggel. A termesztéshez rendelkezésünkre álló 
földterület részben saját, részben bérelt ingatlan. A megtermelt konyhakerti és fóliasátras növényeket Önkormányzatunk saját konyháján használjuk fel a szociális étkeztetésben, valamint 
természetbeni juttatásként, szociálisan  rászorulóknak juttatunk el. Másodsorban a megtermelt növényeket  -Kápia 12 tonna és Hamik 13 tonna(ezt a terméket nem sikerült a 
számszerűsíthető eredménybe felvinni) paprikát piaci értékesítésre szánjuk, ezzel jelentős bevételre tehetünk szert, amelyet visszaforgatunk a közmunkaprogramba, 2 fő 
továbbfoglalkoztatását vállalva, valamint további termőterületek megvásárlására szeretnénk fordítani. Téli időszakban a köz foglalkoztatottak az alábbi tevékenységeket végzik: kitakarítják 
a sátrakat, mely során eltávolítják az elszáradt növényeket, felássák, gereblyézik, talajfertőtlenítést végeznek. A sérült fóliasátrakat kijavítják, előkészítik a talajt a magvetésre, 
dugványozásra. A mezőgazdasági program megtakarításának összege: 850.000.-Ft.Tervezett árbevétel: 5.000.000.-Ft. A 2017. évi tervezett termék mennyiség (kg) várható bevételét és 
termék felhasználását, valamint a 2016. évi bruttó árbevétel felhasználását a csatolt melléklet tartalmazza.

Nyírparasznya Község Önkormányzata

Szabadság út 23.

Szabó János

Jurkinya Miklósné

Mezőgazdaság, paprika és zöldségtermesztés

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

A mezőgazdasági program keretében 20 főt kívánunk foglalkoztatni, melyből 1 fő szakképzett munkavezető, 1 fő pedig szakképesítés nélküli munka irányító. A 18 fő 
segédmunkásból 4 fő megváltozott munkaképességű, rehabilitációs ellátásban részesülő személy. A program  tervezett költsége:27.955.818.-Ft, vállalt önerő: 142.239.-Ft. A 
program bérköltsége: 22.304.148.-Ft. A közvetlen költsége: 5.689.579.-Ft. Ebből a dolgozókat munkaruhával és védőeszközzel látjuk el 94.887.-Ft értékben. Kis értékű tárgyi 
eszközök beszerzésére 45.999.-Ft-ot fordítunk. A beruházási költségek és kiadások összege: 5.510.784.-Ft. Ez az összeg tartalmazza az alapvető növényvédő szereket, 
műtrágyát, szaporítóanyagot,( a részletező melléklet alapján, ami a költségvetésben 1 db-nak, felel meg) és üzemanyag költséget, valamint a bővítésre szánt fóliaház  költségét. 
Mindezek a beruházások lehetővé teszik, hogy ez a program idővel önfenntartóvá váljon. 

A programban nem tervezünk továbbképzést.

A program célcsoportja a munkaképes, tartósan munkanélküli lakosság, megváltozott munkaképességűek. 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. Aláírásra jogosult személy aláírás minta
3. Munkaerőigény bejelentőlap, ill. foglalkoztatói adatlap
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. Hatósági engedély; önkorm.-tal kötött megáll. másolat; műszaki megalapozottságát alátám. dok.
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.

Tervtárgyalás jegyzőkönyve

17.
Kérelmező nyilatkozatai

18. Kérelmező nyilatkozatai
19. 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 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. Folytatni szeretnénk a megkezdett munkát. Ebben a 
mellékelt nyilatkozat alapján Szabó János Polgármester Úr nyújt teljes körű szakmai segítséget. Az együttműködő partnereinkkel jó kapcsolatot alakítottunk ki. Korábban már 
megállapodást kötöttünk a beruházáshoz, növénytermesztéshez szükséges szállítókkal és partnerekkel./FRUTTAGRÓ Kft Debrecen, Grózi kft Mátészalka, Szalka-Agro kft 
Mátészalka,Agroker Nyíregyháza, Ketéce Kft Mátészalka, Kóródi Beton kft Mátészalka, Majs Önkormányzat, Ipoly Cipőgyár Kft, Adorján-Tex Kft, Mantar kft Vaja, 
Gazdabolt Ópályi.

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)
Községünk elsősorban mezőgazdasági termelésre adott földterületekkel rendelkezik, ezért önkormányzatunk elsősorban a mezőgazdasági projekteket részesíti előnyben. Az 
előző évek beruházásai pl fóliasárak építése lehetővé teszi a folyamatos zöldségtermesztést, mind az önkormányzat konyhájára, mind piaci értékesítésre. A jövőben tovább 
bővítjük paprika termesztésünket, bérelt ingatlan bérbe vételével növelve a termőfelület nagyságát. A nagyobb beruházásokat költségvetésünk azonban sajnos nem fedezi, ezért 
szeretnénk a jövőben egyéb más EU-s vagy Magyarországon megjelentetett pályázatokon keresztül forrásokat szerezni.

A PROGRAMTERVHEZ ELEKTRONIKUS FORMÁBAN CSATOLT MELLÉKLETEK FELSOROLÁSA 
(A program értékelésének folyamatában kizárólag az alábbi listában feltüntetett mellékleteket vesszük figyelembe.)

Fájlnév
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-          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.

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: 4/1/2014
Program vége: 2/28/2015

Érintett létszám (fő): 20
Célcsoport megnevezése ( Ellátás nélküliek, FHT-sok, Megv. 

munkaképességűek, Ellátás nélküliek, Állásk. ellátásra jog.,stb):
Tartósan munkanélküli lakosság

Támogató megnevezése: Mátészalkai Járási Hivatal  Foglalkoztatási Osztály
Támogatás összege (Ft): 22,288,341

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: 3/1/2012
Program vége: 12/31/2012

Érintett létszám (fő): 16
Célcsoport megnevezése ( Ellátás nélküliek, FHT-sok, Megv. 

munkaképességűek, Ellátás nélküliek, Állásk. ellátásra jog.,stb):
Aktív korúak ellátásban nem részesülők

Támogató megnevezése: Mátészalkai Járási Hivatal  Foglalkoztatási Osztály
Támogatás összege (Ft): 19,142,050

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: 3/9/2015
Program vége: 2/29/2016

Érintett létszám (fő): 20
Célcsoport megnevezése ( Ellátás nélküliek, FHT-sok, Megv. 

munkaképességűek, Ellátás nélküliek, Állásk. ellátásra jog.,stb):
Munkaképes,tartósan munkanélküli lakosság, megváltozott munkaképességűek. FHT-ban részesülők .

Támogató megnevezése: Mátészalkai Járási Hivatal  Foglalkoztatási Osztály
Támogatás összege (Ft): 25,806,510

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

4. Program megnevezése (kódja, ha ismert):
Program időtartama

Program kezdete: 3/1/2013
Program vége: 2/28/2014

Érintett létszám (fő): 18
Célcsoport megnevezése ( Ellátás nélküliek, FHT-sok, Megv. 

munkaképességűek, Ellátás nélküliek, Állásk. ellátásra jog.,stb):
Aktív korúak ellátásban nem részesülő személyek

Támogató megnevezése: Mátészalkai Járási Hivatal  Foglalkoztatási Osztály
Támogatás összege (Ft): 22,980,429

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

5. Program megnevezése (kódja, ha ismert):
Program időtartama

Program kezdete: 3/10/2016
Program vége: 2/28/2017

Érintett létszám (fő): 25
Célcsoport megnevezése ( Ellátás nélküliek, FHT-sok, Megv. 

munkaképességűek, Ellátás nélküliek, Állásk. ellátásra jog.,stb):
Ellátás nélküliek, megváltozott munkaképességűek, tartosan munkanélküli FHT-ban részesülők

Támogató megnevezése: Mátészalkai Járási Hivatal  Foglalkoztatási Osztály
Támogatás összege (Ft): 34,886,619

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

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

Kistérségi startmunka mintaprogramok 2013

A mezőgazdasági programot évek óta folytatjuk, elsősorban paprika termesztéssel foglalkozunk. A jelenlegi programban tovább bővítettük a megművelt területet 3500 m2, ezzel kapcsolatban 
jelentős beruházás történt. Ebben a programban dolgozó emberek szakmailag és anyagilag is pozitívan érinti e tevékenység. A megtermelt termékeket sikerült nagyüzemi és lakosság szinten is 
értékesíteni. Bevétel: 777.000.-Ft.

Kistérségi startm. mintaprog. mezőg.projekt

15 fő képzett mezőgazdasági munkás,

2015. évi Kistérségi (járási) startmunka mintaprogramok

A mezőgazdasági program keretében fóliasátras és szántóföldi növényeket elsősorban paprikát termesztettünk.A fóliasátrat bővítettük 1457 m2 alapterülettel, ebben Hamik paprika termett. Az 

Kistérségi startmunka mintaprogramok 2013

Tovább folytatódott a fóliasátras zöldség termesztése. Elsősorban pritamin paprikát termesztettünk.

2015. évi Kistérségi (járási) startmunka mintaprogramok

Ebben az évben is továbbfolytattuk a fóliasátras Hamik paprikatermesztést. Szabadföldön termesztettük a Kaptur paprikát. E két terméket saját felhasználáson túl piacon értékesítettük. 5.000.000.-
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5. EGYÉB, A KÖZFOGLALKOZTATÓ TULAJDONÁBAN LÉVŐ, MEGVALÓSÍTÁSBAN HASZNÁLHATÓ ESZKÖZÖK

Mennyisége
(db)

Mennyisége
(db)

5.2.1 Szivattyú TOYOO T 750 2
5.2.2 Szivattyú LEO JET 3 BH 140/60 1

Nagyértékű egyéb eszközök megnevezése Kisértékű egyéb eszközök megnevezése
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6.

2016. évben hasonló programban elért árbevétel (amennyiben értelmezhető) Ft 4,500,000
2017. évben tervezett árbevétel (amennyiben tervezhető értékesítés) Ft 5,000,000

2016. évben hasonló programban elért megtakarítás Ft 800,000
2017. évre tervezett megtakarítás Ft 850,000

A jelenleg tervezett programban szereplő mutató (eredmény) megnevezése
Mértékegység

(ha, m2, %, m3, m, 
kg, t, db, stb.)

Mennyiség

fejeskáposzta kg 300
paradicsom kg 200
petrezselyem kg 100
burgonya kg 5,000
kápia paprika kg 12,000
kitermelt biomassza, apríték t 0
kitermelt biomassza, egyéb t 0
kitermelt biomassza, fa erdei m3 0
kitermelt energianövény mennyisége t 0
parlagfű mentesítéssel megtisztított terület nagysága m2 1,600
karalábé kg 200
sárgarépa kg 100
vöröshagyma kg 800
napraforgómag kg 800

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

1. munkavédelmi kesztyű pár 466 40 0 18,640 0 27% 27% 5,033 0 23,673 0 23,673
2. védőital (tea, ásványvíz) l 100 50 0 5,000 0 27% 27% 1,350 0 6,350 0 6,350
3. egészségügyi doboz db 8,064 1 0 8,064 0 27% 27% 2,177 0 10,241 0 10,241
4. láthatósági mellény db 658 20 0 13,160 0 27% 27% 3,553 0 16,713 0 16,713
5. munkavédelmi cipő (munka-, védőcipő) pár 5,970 10 0 59,700 0 27% 27% 16,119 0 75,819 0 75,819

104,564 0 28,232 0 132,796 0 132,796

1. műtrágya egyéb kg 500,000 1 0 500,000 0 27% 27% 135,000 0 635,000 0 635,000
2. szaporítóanyag egyéb db 500,000 1 0 500,000 0 27% 27% 135,000 0 635,000 0 635,000
3. gázolaj (dieselolaj) l 289 200 0 57,800 0 27% 27% 15,606 0 73,406 0 73,406
4. növényvédőszer, gyomírtó egyéb l 500,000 1 0 500,000 0 27% 27% 135,000 0 635,000 0 635,000
5. fóliaház db 2,726,000 1 0 2,726,000 0 27% 27% 736,020 0 3,462,020 0 3,462,020
6. benzin l 277 200 0 55,400 0 27% 27% 14,958 0 70,358 0 70,358

4,339,200 0 1,171,584 0 5,510,784 0 5,510,784

1. kapa nyéllel db 1,811 20 0 36,220 0 27% 27% 9,779 0 45,999 0 45,999
36,220 0 9,779 0 45,999 0 45,999

4,479,984 0 1,209,595 0 5,689,579 0 5,689,579

* 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

Beruházási költségek, kiadások összesen

ÁHT-n belül: Kis értékű tárgyi eszköz költsége

ÁHT-n belül: Kis értékű tárgyi eszköz költsége összesen

Mindösszesen:
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2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

1. munkavédelmi kesztyű pár 466 40.00 0.00 18,640 0 27% 27% 5,033 0 23,673 0 23,673
2. védőital (tea, ásványvíz) l 100 50.00 0.00 5,000 0 27% 27% 1,350 0 6,350 0 6,350
3. egészségügyi doboz db 8,064 1.00 0.00 8,064 0 27% 27% 2,177 0 10,241 0 10,241
4. láthatósági mellény db 658 20.00 0.00 13,160 0 27% 27% 3,553 0 16,713 0 16,713
5. munkavédelmi cipő (munka-, védőcipő) pár 5,970 0.00 0.00 0 0 27% 27% 0 0 0 0 0

44,864 0 12,113 0 56,977 0 56,977

1. műtrágya egyéb kg 500,000 1.00 0.00 500,000 0 27% 27% 135,000 0 635,000 0 635,000
2. szaporítóanyag egyéb db 500,000 1.00 0.00 500,000 0 27% 27% 135,000 0 635,000 0 635,000
3. gázolaj (dieselolaj) l 289 200.00 0.00 57,800 0 27% 27% 15,606 0 73,406 0 73,406
4. növényvédőszer, gyomírtó egyéb l 500,000 1.00 0.00 500,000 0 27% 27% 135,000 0 635,000 0 635,000
5. fóliaház db 2,726,000 0.00 0.00 0 0 27% 27% 0 0 0 0 0
6. benzin l 277 200.00 0.00 55,400 0 27% 27% 14,958 0 70,358 0 70,358

1,613,200 0 435,564 0 2,048,764 0 2,048,764

1. kapa nyéllel db 1,811 16.00 0.00 28,976 0 27% 27% 7,824 0 36,800 0 36,800
28,976 0 7,824 0 36,800 0 36,800

1,687,040 0 455,501 0 2,142,541 0 2,142,541

* 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)

Mindösszesen:

Munkaruha és egyéni védőeszköz költsége összesen

Beruházási költségek, kiadások

Beruházási költségek, kiadások összesen

ÁHT-n belül: Kis értékű tárgyi eszköz költsége

Sor
szá
m

Költség megnevezése
Meny-
nyiségi
egység

ÁHT-n belül: Kis értékű tárgyi eszköz költsége összesen

Nettó
egységár

(Ft)

Előlegből elszámolni 
kívánt mennyiség
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elmélet gyakorlat Ft/fő összesen

Mindösszesen:

Tervezett képzések adatai (Igény felmérés)
2017. évre

So
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 20,445,469 1,858,679 22,304,148 22,304,148 100.00% 22,304,148
2. Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz 132,796 0 132,796
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 45,999 0 45,999
7. Nagy értékű tárgyi eszköz* 0 0 0
8. Beruházási költségek, kiadások* 5,510,784 0 5,510,784
9. Egyéb költségek* 0 0 0

5,689,579 0 5,689,579 5,547,340 97.50% 5,689,579
26,135,048 1,858,679 27,993,727 27,851,488 99.50% 27,993,727

Megjegyzés: * A 7. Nagyértékű, 8. beruházási és 9. Egyéb költséget együtt Beruházásként vesszük figyelembe.
Beruházás összesen: 5,510,784 Kötelező önerő: 142,239

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 Nem Igen Nem 3/1/2017 2/28/2018 1 8 100% 11.0% 89,705 Ft                   -  Ft                  1,076,460 Ft                            118,416 Ft                                    1,194,876 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            

3.

923900 Egyéb, máshova nem 
sorolható egyszerű szolgáltatási és 
szállítási foglalkozású Nem Nem Igen 3/1/2017 2/28/2018 4 8 100% 11.0% 81,530 Ft                   -  Ft                  3,913,440 Ft                            430,464 Ft                                    4,343,904 Ft              

4.
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              

Átlag létszám: 20.00 20,093,880 Ft                          2,210,268 Ft                                 22,304,148 Ft           
Tám. Hossza: 12.00

15,070,410 Ft                          1,657,701 Ft                                 16,728,111 Ft            
1 - Ft                                                     5,023,470 Ft                            552,567 Ft                                    5,576,037 Ft              
2 - Ft                                                     
3 3,717,358 Ft                                     Közvetlen + anyag Ft:
4 1,858,679 Ft                                     20.3244784100% Beruházási és dologi Ft: 5,689,579 Ft              
5 1,858,679 Ft                                     150,000.00 Ft                          Vállalt önerő Ft: 142,239 Ft                 
6 1,858,679 Ft                                     20                                          Szervezési költség Ft:
7 1,858,679 Ft                                     2                                            Szervezési nélkül Ft: 27,993,727 Ft            
8 1,858,679 Ft                                     2,756,580 Ft                            Mindösszesen Ft: 27,993,727 Ft           
9 1,858,679 Ft                                     1,392,576 Ft                            Kiszámított közvetlen+anyag: - Ft                              

10 1,858,679 Ft                                     116,048 Ft                                Kiszámított szervezési: - Ft                              
11 1,858,679 Ft                                     97.5000000000%
12 1,858,679 Ft                                     5,689,579 Ft              

Össz 20,445,469 Ft                                   142,239 Ft                 
27,851,488 Ft            

1 1,858,679 Ft                                     27,993,727 Ft            
2 - Ft                                                     
3 - Ft                                                     
4 - Ft                                                     
5 - Ft                                                     
6 - Ft                                                     
7 - Ft                                                     
8 - Ft                                                     
9 - Ft                                                     

10 - Ft                                                     
11 - Ft                                                     
12 - Ft                                                     

Össz 1,858,679 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)

              5,547,340 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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Ssz.
1.

Helység:
Dátum:

A közfoglalkoztató tulajdonában lévő bankszámlák részletezése

Számlaszám, amelyre támogatás esetén a folyósítást kéri:

Számlavezető bank neve Számlavezető bank címe Bankszámlaszám

Rendelkezem

67800223-11055468

67800223-11055437

 Nyilatkozom, hogy a fentin túl további bankszámlaszámokkal: 

BankszámlaszámSzámlavezető bank neve Számlavezető bank címe

Cégszerű aláírás:

P.H.

Nyírparasznya
2/10/2017

KELET TAKARÉKSZÖVETKEZET 4562. Vaja Damjanich út 70.

KELET TAKARÉKSZÖVETKEZET 452. Vaja. Damjanich út 70.
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