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A foglalkoztatásról és a munkanélküliség esetén való biztosításról szóló törvény 43. szakasz
1. bekezdésének 4. pontja (az SZK Hivatalos Közlönyének 36/09, 88/10 és 38/15, 113/17
száma), a foglalkozási rehabilitációról és a fogyatékos személyek foglalkoztatásról szóló
törvény 30. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 36/09 és 32/13 száma) és az aktív
foglalkoztatáspolitikai intézkedések foganatosításának kritériumairól, módjáról és az ezzel
kapcsolatos egyéb kérdésekről szóló szabályzat 42. és 129. szakasza (az SZK Hivatalos
Közlönyének 102/15 és 5/17 és 9/18 száma), Szabadka város 2018. évi foglalkoztatási
akcióterve és a 2018. 05. 22-én kelt 2108-101-1/2018 számú, az aktív foglalkoztatáspolitikai
programok és intézkedések végrehajtásával kapcsolatos kölcsönös jogok és kötelezettségek
rendezéséről szóló egyezmény alapján
A NEMZETI MUNKAKÖZVETÍTŐ SZOLGÁLAT
ÉS SZABADKA VÁROS
KÖZZÉTESZIK
AZ
ALÁBBI
NYILVÁNOS
PÁLYÁZATOT
A
MUNKANÉLKÜLIEK ÖNFOGLALKOZTATÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA A 2018.
ÉVBEN

1) ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK
A támogatást a Nemzeti Munkaközvetítő Szolgálat szabadkai fiókegységében (a
továbbiakban: nemzeti szolgálat) nyilvántartott, továbbá a vállalkozás fejlesztésére kiképzett
munkanélküliek önfoglalkoztatására ítélik oda.
Az önfoglalkoztatási támogatást egyszeri összegben ítélik oda, 180.000,00, illetve 200.000,00
dinárt a munkaerő-felesleggé vált személyek önfoglalkoztatására vagy 220.000,00 dinárt a
rokkant munkanélküliek számára műhelyek, szövetkezetek vagy egyéb vállalkozási formák,
valamint gazdasági egyesületek megalapítására, ha az alapító munkaviszonyt létesít.
A munkanélküli, aki jogot szerez az önfoglalkoztatás támogatására, köteles a tevékenység
megkezdéséről számított legalább 12 hónapon belül a tevékenységét Szabadka város területén
végezni, továbbá kifizetni a kötelező társadalombiztosítási járulékokat.
Támogatási jogot szerezhet több munkanélküli is azzal, hogy az önfoglalkoztatás céljából
társulással gazdasági egyesületet alapít. Ha több munkanélküli társul, a törvénnyel
összhangban minden személy külön-külön kérelmezheti az önfoglalkoztatást, és jogot
szerezhet a 180.000,00, illetve 200.000,00 dinár támogatásra a munkaerő-felesleggé vált
személyek vagy 220.000,00 dinár támogatásra a rokkant személyek önfoglalkoztatására.
Mielőtt a kérelmezők bekapcsolódnának a nemzeti szolgálat programjába, az utóbbi ellenőrzi,
hogy a munkanélküli személy eleget tesz-e a törvényekbe és e nyilvános pályázatba foglalt
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feltételeknek.
Az önfoglalkoztatási támogatás alapján odaítélt eszközök csekély összegű állami
támogatásnak minősülnek.
1) A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
Az önfoglalkoztatási támogatásra a munkanélküliek az alábbi feltételek mellett jogosultak:
– a nemzeti szolgálat szabadkai fiókegysége nyilvántartásba vette őket;
– a nemzeti szolgálat vagy egyéb megfelelő szervezet szervezésében az általa kidolgozott terv
és program alapján elvégezték a vállalkozásfejlesztési kiképzést;
– teljesítette a nemzeti szolgálat vagy a város iránti korábbi szerződésbeli és egyéb
kötelezettségeit, kivéve azokat a kötelezettségeket, amelyek teljesítése folyamatban van, és
ha azokat rendszeresen teljesíti;
– az állami segély odaítélésének szabályairól szóló rendelettel összhangban a folyó évben és
az előző két pénzügyi évben belefér a csekély összegű állami segély meghatározott keretébe
Az önfoglalkoztatási támogatásra nem jogosult az alábbi munkanélküli személy:
– a nyilvános pályázat szerves részét képező tevékenységek jegyzéke szerint nem
finanszírozható tevékenységet végez;
– ha a rokkantságról vagy a munkaképesség felméréséről, továbbá a foglalkoztatási
lehetőségekről vagy a foglalkoztatás fenntartásáról szóló határozat alapján a rokkant személy
nem végezheti az adott tevékenységet;
– egyesületek megalapítására;
– ha a munkanélküli már kapott olyan önfoglalkoztatási támogatást, amelyet a nemzeti
szolgálat részben vagy teljes egészében finanszírozott
A nyilvános pályázat érvényességének ideje alatt a munkanélküli személy csak egyszer
igényelhet önfoglalkoztatási támogatást.
2) AZ IGÉNYLÉS BENYÚJTÁSA
A kérelemhez mellékelendő dokumentáció:
– a nemzeti szolgálat űrlapján kitöltött kérelem az üzleti tervvel;
– bizonyíték a felkészítésről, ha a munkanélküli azt nem a nemzeti szolgálat szervezésében
végezte el;
– a kérelmezőnek a nemzeti szolgálat kitöltött űrlapján való értesítése arról, hogy korábban
már kapott csekély értékű állami támogatást;
– igazolás az üzlethelyiségre vonatkozó tulajdonjogról, ha a kérelmező rendelkezik
üzlethelyiséggel;
 bizonyíték a felszerelésre vonatkozó tulajdonjogról, ha a kérelmező rendelkezik
berendezéssel.
Abban az esetben, ha a kérelmező rokkant személy, mellékelni kell a rokkantságról vagy
munkaképesség felméréséről és a foglalkoztatási lehetőségekről, esetleg a foglalkoztatás
fenntartásáról szóló határozatot is.
A nemzeti szolgálat fenntartja annak jogát, hogy további mérvadó bizonyítékokat kérjen a
kérelmező kérelmének elbírálásához.
A kérelem benyújtásának módja
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Az üzleti tervvel ellátott kérelmet két példányban a nemzeti szolgálat illetékes szervezeti
egységében, illetve a szabadkai fiókegységében adható át közvetlenül, vagy postán küldhető
el a szabadkai fiókegységben kapható, illetve a város www.subotica.rs vagy a nemzeti
szolgálat www.nsz.gov.rs honlapjáról letölthető űrlapon.
IV. DÖNTÉSHOZATAL
Az önfoglalkoztatási támogatásra vonatkozó döntést a kérelem benyújtásának napjától
számított 30 napon belül hozzák meg a ranglista alapján, miután ellenőrizték, hogy
megvannak-e a nyilvános pályázatba foglalt feltételek, értékelték a mellékelt dokumentációt,
és pontozták a beterjesztett, üzleti tervvel ellátott kérelmet. Kivételesen azokat a kérelmeket,
amelyek eleget tesznek a nyilvános pályázatba foglalt feltételeknek, de a meghatározott
határidőben nem nyertek pozitív elbírálást, újból figyelembe vehető, ha megteremtődnek a
feltételek.
A munkanélküli személy a kérelem benyújtása után, de legkésőbb a szerződés aláírásának
dátumáig bejegyezheti és megkezdheti a tevékenységét. Ha a tevékenységét az
önfoglalkoztatási támogatás odaítélésére vonatkozó döntés meghozatala előtt jegyzi be és
kezdi meg, a nemzeti szolgálat nem köteles jóváhagyni a támogatást.
Az önfoglalkoztatási támogatás jóváhagyásáról a nemzeti szolgálat igazgatójának
megbízásából, a ranglista alapján, a helyi foglalkoztatási tanács véleménye alapján, a kérelem
benyújtásának napjától számított 30 napon belül a szabadkai fiókegység igazgatója dönt.
A jóváhagyott önfoglalkoztatási támogatás jegyzékét közzéteszik az illetékes fiókegység
hirdetőbáláján.
TÁBLÁZATBA!!!

PONTOZÁSI LISTA – ÖNFOGLALKOZTATÁSI TÁMOGATÁS

KRITÉRIUM

1. Annak a helyi önkormányzati
egységnek a fejlettségi szintje,
amelynek területén a kérelmező a
tevékenységét tervezi*

2. A tervezett tevékenység fajtája

3. Személyek kategóriái

A helyi önkormányzati egység 4.
csoportja és devasztált területek
A helyi önkormányzati egység 3.
csoportja
A helyi önkormányzati egység 1 és 2.
csoportja

Pontszá
m
10
5
0

Termelés és kisipar, egészségügyi és
szellemi szolgáltatások

15

Szolgáltató kisipar és egyéb szolgáltató
tevékenységek, valamint építőipar

8

Szállodák, éttermek és egyéb
vendéglátóipari szolgáltatások

6

Egyéb

0

Nehezen foglalkoztatható személyek
kategóriái **
Egyéb személyek

legfeljebb
35
0
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Üzlethelyiség
4. A saját tevékenység
ellátásának
megkezdéséhez
szükséges feltételek

Felszerelés

Üzlethelyiség Tulajdonban levő
üzlethelyiség /
Nincs szükség üzlethelyiségre a
tevékenység végzéséhez***
Legalább a támogatás összegének
megfelelő, tulajdonban levő felszerelés
értéke
A tulajdonban levő felszerelés értéke a
támogatás összegének 75-99,99%
százaléka

MAKSZIMÁLIS PONTSZÁM
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*Annak a helyi önkormányzati egységnek a fejlesztési szintjét, amelynek területén a
kérelmező a tevékenységét tervezi, a Szerb Köztársaság Kormányának a nyilvános pályázat
közzétételi időpontjában érvényes rendelete határozza meg.
**A nehezen foglalkoztatható személy kategóriájának mércéjét a 2018. évi Nemzeti
Foglalkoztatási Akcióterv (SZK HK 2017/120. sz.) alapján állapítják meg. Azt, hogy a
kérelmező a nehezen foglalkoztatható személyek kategóriájába tartozik-e, a nemzeti szolgálat
nyilvántartásában levő adatok és a beterjesztett bizonyítékok alapján állapítják meg. A
nehezen foglalkoztatható személyek kategóriájának pontozásakor minden kategóriára
vonatkozólag 3 pontot ítélnek oda, illetve 5 pontot a kiemelt alábbi kategóriák esetében:
legfeljebb 30 éves személyek, munkaerő-felesleggé vált személyek, romák, rokkant
személyek és nők.
***Azokat a tevékenységeket, amelyek ellátásához nincs szükség üzlethelyiségre, az
üzlethelyiségeket nem igénylő tevékenységekről szóló szabályzat (SZK HK 1996/9. sz.)
határozza meg.
Ha több kérelmezőnek azonos számú pontja van, előnyben részesülnek azok a kérelmek,
amelyek egyes kategóriák szerint több pontot kaptak, éspedig az alábbi sorrendben: a
személyek kategóriái, a tervezett tevékenységek listája és a tevékenység megkezdéséhez
szükséges feltételek. Ha több kérelemnek egy-egy kategória alapján azonos pontszáma van, a
kérelem benyújtásának sorrendje szerint döntenek.
V. SZERZŐDÉSKÖTÉS
A döntés meghozatalától számított 45 napon belül a nemzeti szolgálat fiókegységének
igazgatója, a nemzeti szolgálat igazgatójának megbízásából vagy a nemzeti szolgálat
igazgatója által felhatalmazott más foglalkoztatott szerződést köt a kérelmezővel, amellyel
rendezik kölcsönös jogaikat és kötelezettségeiket, és amelynek alapján kifizetik a támogatást.
Kivételes esetben, ha a döntéshozataltól a naptári év végéig 45 napnál kevesebb idő marad
hátra, a szerződést a naptári év végéig számító időszakban kötik meg.
A szerződéskötéshez szükséges dokumentáció:
 az illetékes szervn bejegyzésről hozott határozatának fénymásolata, ha nincs nyilvántartva
a Cégbejegyzési Ügynökségnél,


az adóhivatalnál történt bejegyzésre vonatkozó bizonyíték fénymásolata (REG űrlap),



az ügyviteli banknál letétbe helyezett aláírás fénymásolata,



a kérelmező személyazonossági igazolványának/leolvasott igazolványának fénymásolata,



a szerződésbeli kötelezettségek teljesítésének biztosítékai,
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a kezes személyazonossági igazolványának fénymásolata, leolvasott igazolványa,



a kezes státusától függő egyéb bizonyítékok

A kérelmező köteles az üzleti tervvel együtt beadott kérelemnek megfelelően bejegyezni
tevékenységét. A szerződést a szerződéskötéshez átadott dokumentáció ellenőrzése után kötik
meg.
A szerződésbeli kötelezettségek teljesítésének biztosítékai
A kérelmező a szerződéskötéskor a szerződésbeli kötelezettségek biztosítékaiként köteles
átadni két azonos, az eszközök igénybe vevőjére szóló biankó váltót, bejelenti két kezest és
váltómeghatalmazásról gondoskodni.
Kezes csak olyan cselekvőképes természetes személy lehet, akinek rendszeres havi bére vagy
nyugdíja van, továbbá önálló tevékenységet végez (vállalkozó), illetve a külön törvénnyel
szabályozott önálló feladatot lát el (pl. ügyvéd, közjegyző, közvégrehajtó stb.).
VI. SZERZŐDÉSBELI KÖTELEZETTSÉGEK
A támogatás igénybe vevője köteles:
 a szubvencionált tevékenységét annak megkezdésétől számított legalább 12 hónapig a
beterjesztett üzleti tervvel ellátott kérelemnek megfelelően Szabadka város területén végezni,
továbbá befizetni a kötelező társadalombiztosítási járulékokat;
 lehetővé tenni a tevékenységének figyelemmel kísérését, továbbá a nemzeti szolgálatnak
meg kell küldenie a bizonyítékokat a szerződésbeli kötelezettségeinek teljesítéséről;
 nyolc napon belül a nemzeti szolgálatot értesítenie kell a szerződés realizálása
szempontjából jelentős mindennemű változásról.
Ha a támogatás igénybe vevője nem teljesíti vagy részben teljesíti a szerződésbeli
kötelezettségeit, köteles a kifizetett eszközöknek a törvénnyel meghatározott késedelmi
kamattal megnövelt egy részét vagy az egész összegét visszafizetni.
VII. EGYÉB INFORMÁCIÓK
A programról, nem támogatható tevékenységekről és a szerb köztársaságbeli községek
fejlesztési szintjéről információk a nemzeti szolgálat telefonközpontja révén, a szabadkai
fiókegységben a 0800-300-301 telefonszámon vagy a www.nsz.gov.rs honlapon kaphatók.
A szerb köztársaságbeli községek fejlesztési szintjének táblázata, valamint a nem
támogatható tevékenységek jegyzéke a nemzeti szolgálat szabadkai fiókegységében és a
www.nsz.gov.rs honlapon tekinthető meg.
A nyilvános pályázat a közzétételének napjától az eszközök felhasználásáig, de
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