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A foglalkoztatásról és a munkanélküliség elleni biztosításról szóló törvény 59. szakasza (az SZK 
Hivatalos Közlönyének 36/09 és 88/10 száma), az aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések végrehajtásának 
módjáról és kritériumairól szóló szabályzat 6. és 40. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 12/2012, 
20/2013 és 69/2014 száma) alapján, és az egyezménynek és a Szabadka Város Képviselő-testülete által 
2013.12.30-án elfogadott Szabadka város 2014. évi helyi foglalkoztatási akciótervének megfelelően  
 
 

 
 

 
 
 

 
SZABADKA VÁROS 

és 
A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT 

 
meghirdetik az alábbi 

 
PÁLYÁZATOT 

MUNKÁLTATÓK RÉSZÉRE ÚJ MUNKAHELYEK TEREMTÉSÉHEZ NYÚJTOTT 
TÁMOGATÁS ELNYERÉSÉRE SZABADKA VÁROS TERÜLETÉN A 2014. ÉVRE 

 

I. A PROGRAM LEÍRÁSA ÉS A  TÁMOGATÁS ÖSSZEGE 
 
Az új munkahelyek teremtéséhez nyújtott támogatás elnyerésére meghirdetett pályázat (a 

továbbiakban: Pályázat) csekély összegű (de minimis) állami támogatások odaítéléséhez szolgál alapul. 
 
Az új munkahelyek teremtéséhez nyújtott támogatásra (a továbbiakban: Támogatás), egyszeri 

összegben, azok a magánszektorba tartozó munkáltatók jogosultak, akik új munkahelyeket létesítenek 
Szabadka város területén, és azokra a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által nyilvántartott munkanélkülieket 
foglalkoztatnak.  

 
A 2014. évi helyi foglalkoztatási akciótervvel az aktív foglalkoztatáspolitika programjainak és 

intézkedéseinek végrehajtására (munkáltatóknak nyújtott munkahelyteremtő támogatás) összesen 
3.500.000,00 dinár lett előirányozva.  

 
A támogatás összege 200.000,00 dinár minden egyes új munkahely után, illetve 220.000,00 dinár a 

termelő jellegű munkakörben nyitott új munkahelyek után. 
További 20.000,00 dináros  kiegészítő támogatásban részesül az a munkáltató, aki nehezen 

foglalkoztatható társadalmi csoportba tartozó (fogyatékkal élő, nő, 30 évnél fiatalabb illetve 45 évnél idősebb, 
vagy roma) munkanélkülit foglalkoztat. 

A pályázat ideje alatt a munkáltatók csak egyszer pályázhatnak a támogatásra. A támogatás 
folyósítása a Kincstári Igazgatóságnál nyitott célszámlára történik, ha a munkáltató gazdasági társaságként 
(Kft., Rt., közkereseti társaság és Bt.).  
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II. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK ÉS A SZÜKSÉGES DOKUMENTÁCIÓ 
 

Pályázati feltételek 
A munkáltató azzal a feltétellel jogosult a munkahelyteremtő támogatásra, ha: 

- Szabadka város területén folytat üzleti tevékenységet; 
- többségi hazai tulajdonú magáncég; 
- 2012. előtt alapították;   
- a pályázat benyújtása előtti három hónapban a cégben nem történt létszámleépítés, kivéve a rendes 

létszámmozgást; 
- nem folyik ellene csődeljárás illetve felszámolási eljárás; 
- a kérelem benyújtását megelőző három hónapban rendszeresen teljesítette béradó és 

társadalombiztosítási kötelezettségeit; 
- az  előző évben nem gazdálkodott veszteségesen; 
- az a pályázó, aki ellen csődeljárás folyt és amely elfogadta és teljes egészében végrehajtotta az 

átszervezést, az előző évet nem zárta veszteséggel; 
- az a pályázó, aki csődbe ment vagy felszámolt céget vásárolt, az előző évet nem zárta veszteséggel;   
- a munkanélküli, aki után a támogatást igényli és akit a pályázó korábban határozott idejű 

munkaszerződéssel alkalmazott, legalább 6 hónapja munkanélküliként van nyilvántartva; 
 

Munkahelyteremtő támogatásra nem jogosultak: 
- az állami szervek és szervezetek és más közvetett költségvetési szervek, társadalmi szervezetek, polgári 

egyesületek és nonprofit szervezetek; 
- a kereskedelem, taxi szolgáltatás, pénzváltó, szerencsejáték, bankszektor, mezőgazdaság, erdészet és 

halászat terén tevékenykedő pályázók; 
- azok a gazdasági társaságok, melyek az állami támogatások odaítélésének szabályairól szóló 

kormányrendelet 2. szakaszának 1. bekezdés 5. pontja (az SZK Hivatalos Közlönyének 13/10, 100/11, 
91/12, 37/13 és 97/13 száma) értelmében nehézségekkel küzdenek; 

- azok a korábbi kedvezményezettek, akik nem teljesítették határidőn belül a Nemzeti Foglalkoztatási 
Szolgálat vagy a Tartományi Gazdasági, Foglalkoztatási és Esélyegyenlőségi Titkársággal szembeni 
kötelezettségeiket, továbbá akiknek szerződésük még folyamatban van, de kötelezettségeiket nem 
teljesítik rendszeresen; 

- azok a pályázók, akik nem teljesítették a Szabadka Város Önkormányzatával szembeni kötelezettségeiket;  
- azok a pályázók, akik olyan munkanélküli személyeket foglalkoztatnak, akik a pályázat benyújtását 

megelőző 6 hónapban határozatlan idejű munkaszerződéssel dolgoztak a pályázónál illetve olyan 
munkáltatónál, amely a pályázó alapítója vagy leányvállalata. 

 
Pályázati dokumentáció 

- az előírt nyomtatványon kitöltött kérelem üzleti tervvel; 
- a foglalkoztatni kívánt személyek névsora (név, lakcím és személyi szám), névjegyzék hiányában a 

válogatást a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat szabadkai fiókintézete végzi el; 
- Igazolás az önkormányzati adóhatóság által kirótt adókötelezettségek teljesítéséről; 
- az Adóhivatal tájékoztatója a pályázati jelentkezést megelőző 3 hónapban benyújtott adóbevallásokról;  
- a munkáltató által hitelesített kivonat az Adóhivatal elektronikus adatbázisából (EBP-PUPS), a pályázatot 

megelőző 3 hónapban benyújtott adóbevallásokról;  
- a pályázó nyilatkozata az előző három éves költségvetési időszakban elnyert más, csekély összegű állami 

támogatásokról, és hogy ugyan ezekért az igazolt költségekért részesült-e már állami támogatásban és 
milyen alapon, vagy nyilatkozat arról, hogy nem részesült állami támogatásban; 

- a pályázó nyilatkozata az előző három éves költségvetési időszakban Szabadka város költségvetéséből 
elnyert minden támogatásról, és hogy ugyan ezekért az igazolt költségekért részesült-e már támogatásban 
Szabadka város költségvetéséből és milyen alapon, vagy nyilatkozat arról, hogy nem részesült 
támogatásban; 

- az illetékes hatóság bejegyzésről szóló határozatának fénymásolata, ha a pályázó nem a Cégbejegyzési 
Ügynökségnél lett bejegyezve; 
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- banki igazolás a munkáltató folyószámláján a pályázatot megelőző három hónapban történt 
pénzforgalomról; 

- a Cégbejegyzési Ügynökség által bejegyzett és hitelesített, a pályázat évét megelőző évre vonatkozó 
zárszámadás vagy rövidített sikermérleg, illetve az egyszeres könyvvitelt folyató cégek esetében az előző 
év bevételeinek, kiadásainak és pénzügyi eredményének áttekintése;  

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem küzd az állami támogatásokat szabályozó és ellenőrző előírások 
értelmében vett nehézségekkel; 

- bizonyíték az üzlethelyiség tulajdonjogáról/bérletéről; 
- bizonyíték az eszközök és berendezések tulajdonjogáról/bérletéről;  
 

Szabadka Város és a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fenntartják a jogot arra, hogy a pályázóktól 
más, az igénylések elbírálásában szerepet játszó más bizonyítékokat is követeljenek;  

 
Az igénylés módja 
 
Az üzleti tervvel ellátott igénylést három példányban kell benyújtani a Nemzeti Foglalkoztatási 

Szolgálat szabadkai fiókintézetéhez a Szabadság tér 3/III alatt, a 74. irodában személyesen vagy postai úton, 
formanyomtatványon kitöltve, amit a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat szabadkai fiókintézetében szerezhető 
be vagy letölthető Szabadka Város www.subotica.rs honlapjáról.  

 
További tájékoztatást a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat szabadkai fiókintézetében, a Szabadság tér 

3/III, 69. irodában lehet kérni, kapcsolattartó telefonok:  024/644-626, 024/644-637 és 024/644-609. 
 

III. PRIORITÁSOK 
 

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat szabadkai fiókintézete ellenőrzi, hogy a pályázók eleget tesznek-e 
a pályázati felhívásban leírt általános követelményeknek, majd a beérkezett igényléseket előre megszabott 
feltételek (üzleti terv értékelése, nehezen foglalkoztatható társadalmi csoportba tartozó: fogyatékkal élő, nő, 30 
évnél fiatalabb illetve 45 évnél idősebb, vagy roma személy foglalkoztatása) szerint rangsorolja. 

Abban az esetben, ha több munkáltató is eleget tesz ugyan azoknak a feltételeknek, a támogatás 
odaítélésekor az élvez előnyt, amelynek van kollektív szerződése.  

 
IV. A DÖNTÉSHOZATAL 

 
A Szabadka város területén 2014-re kiosztott munkahelyteremtő támogatások odaítéléséről Szabadka 

város polgármestere hoz döntést, Szabadka Város Foglalkoztatási Tanácsának javaslata alapján. 
 Azoknak a munkáltatóknak a jegyzéke, amelyek elnyerik a munkahelyteremtő támogatást, a Nemzeti 
Foglalkoztatási Szolgálat szabadkai fiókintézetének hirdetőtábláján lesz közzétéve.  
   
 
 

V. A SZERZŐDÉSKÖTÉS 
 

Szabadka város polgármestere a támogatások odaítélésére vonatkozó döntés meghozatalát követő 30 
napon belül szerződést köt a munkáltatókkal, amely szabályozza a kölcsönös jogokat és kötelezettségeket, és 
amely alapján a támogatást folyósítják.  

 
A szerződéskötéshez szükséges dokumentáció 
- bizonyíték az alkalmazni kívánt személyek határozatlan időre szóló foglalkoztatásáról (munkaszerződés 

és társadalombiztosítási bejelentő); 
- a szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítésére nyújtott megfelelő biztosíték; 
- az aláírási címpéldány fénymásolata;     
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- a Kincstári Igazgatóságnál nyitott célszámlára érvényes aláírási címpéldány fénymásolata két 
példányban, ha a munkáltató gazdasági társaságként (Kft., Rt., közkereseti társaság és Bt.) van 
bejegyezve.  

- a kedvezményezett és a kezes írásos hozzájárulása a személyes adatok felhasználásához; 
- igazolás a váltóbejegyzési kérelem kézhezvételéről (jogi személyek részére); 
- a kedvezményezett/kezes személyi igazolványának fénymásolata; 

 
 
A szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítésére nyújtott biztosítékok: 
 

1. VÁLLALKOZÓK SZÁMÁRA: 
- a jóváhagyott 360.000,00 dinár alatti  összegre – a kedvezményezett által kibocsátott két azonos bianco 

saját váltó egy kezessel és váltónyilatkozattal; 
- a jóváhagyott 360.001,00 - 720.000,00  dinár közötti összegre – a kedvezményezett által kibocsátott két 

azonos bianco saját váltó két kezessel és váltónyilatkozattal; 
- amennyiben a kedvezményezett biztosítékként nem tud váltót kibocsátani, a 720.000,00 dinár alatti 

összegre biztosíthat banki garanciát a támogatás összegének 50%-kal megnövelt összegre, ami a 
kiadásától számított 30 hónapig érvényes; 

- a jóváhagyott 720.000,00 dinár feletti összegre – a kedvezményezett által kibocsátott két azonos bianco 
saját váltó két kezessel, váltónyilatkozattal és további biztosítékokkal;  
 banki garanciát a támogatás összegének 50%-kal megnövelt összegre, ami a kiadásától számított 30 

hónapig érvényes; 
 

2. JOGI SZEMÉLYEK SZÁMÁRA: 
- a jóváhagyott 720.000,00 dinár alatti összegre – két azonos bianco saját váltó váltónyilatkozattal vagy 

banki garancia a támogatás összegének 50%-kal megnövelt összegre, ami a kiadásától számított 30 
hónapig érvényes; 

- a jóváhagyott 720.000,00 dinár feletti összegre – két azonos bianco saját váltó váltónyilatkozattal és 
további biztosítékokkal;  
 banki garanciát a támogatás összegének 50%-kal megnövelt összegre, ami a kiadásától számított 30 

hónapig érvényes; 
 
Kezes lehet minden cselekvőképes 65 év alatti természetes személy, aki rendszeres havi jövedelemmel 

rendelkezik munkabér vagy nyugdíj címén, függetlenül a jövedelem mértékétől, vagy önálló tevékenységet 
folytató személy (vállalkozó). 
 

A fizetésforgalomról szóló törvény (a JSZK Hivatalos Lapjának 03/02 és 05/03 száma és az SZK 
Hivatalos Közlönyének 43/04, 62/06, 11/09, és 31/11 száma), valamint a váltók nyilvántartásának közelebbi 
feltételeiről és vezetésük módjáról szóló rendelet (az SZK Hivatalos Közlönyének 56/11 száma) alapján a váltót 
a támogatást igénylőnek be kell jegyeztetnie a váltók nyilvántartásába.  
 

VI. A KEDVEZMÉNYEZETT KÖTELEZETTSÉGEI 
 
A szerződés megkötése után a támogatást igénylő köteles: 
- a munkanélkülit alkalmazni illetve vele munkaszerződést kötni a törvénnyel összhangban, határozatlan 

időre, teljes munkaidővel, és a munkaviszonyt annak létesítésétől számított legalább 24 hónapig fenn kell 
tartani. abban az esetben, ha annak a dolgozónak a munkaviszonya megszűnik, aki után a támogatást 
kapta, a munkáltató köteles a munkaviszony megszűnését követő 30 napon belül határozatlan idejű 
munkaszerződést kötni egy másik munkanélkülivel, és azt a személyt a szerződésben foglalt időszak 
letelte után még legalább annyi ideig foglalkoztatni, ami megfelel a személycseréig eltelt időnek; 

- rendszeresen kifizetni a munkabéreket, a béradót és a kötelező társadalombiztosítási járulékokat. 
- a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat szabadkai fiókintézete számára lehetővé tenni a szerződésbe foglalt 

kötelezettségek teljesítésének ellenőrzését, 






