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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2013. április 25.-én tartandó ülésére. 
 

Tájékoztató 

 a vállalkozói alapból támogatott vállalkozások foglalkoztatási helyzetéről  
 

Az előterjesztést készítette: dr. Makai Sándor jegyző 

Furkóné Nagy Izabella ügyintéző 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A tárgyban szereplő munkahelyteremtő támogatás ellenőrzése, felülvizsgálata az idei évben 

folyamatosan megtörténik az alábbiak szerint: 

- első lépcsőben a támogatott vállalkozók 2012. évi kötelezettségei ellenőrzését végezzük el 

- második lépcsőben a 2013-ban lejáró vállalásokat és a korábban nem ellenőrzötteket fogjuk 

le ellenőrizni az I. félévben. 

 

A munkahelyteremtő támogatások ellenőrzésével kapcsolatban az idei évben létszámváltozás, 

személycsere történt. A Kolléganővel megbeszéltük a teendőket, illetve folyamatosan 

egyeztetünk. Amennyiben nem boldogul valamely vállalkozóval, abban az esetben 

személyesen veszem át az ügyet. Sajnos nem állt rendelkezésünkre 2012-es évi ellenőrzési és 

beszámolási dokumentum, ezt már mi végeztük el. 

 

Az 1. sz. mellékletben a hatályos, élő támogatások szerepelnek, amelyek könnyen 

áttekinthetőek. 

 

A 2. sz. mellékletben a 2012. évi vállalkozói teljesítések ellenőrzési tapasztalatai szerepelnek, 

lényegében kimutatás formájában. 

 

Tapasztalataink változóak: vannak segítőkész ügyfeleink, de vannak, akik nem működnek 

együtt, nem teljesítik kötelezettségüket. Mi pedig a szerződés szerinti teljesítést kívánjuk 

elérni, a szerződésben foglaltak alapján. 

 

Azokkal a vállalkozókkal kapcsolatban merült fel gond, akik a foglalkoztatási kötelezettséget 

nem teljesítették: 

- az elmaradt foglalkoztatási idővel hosszabbítsuk-e meg a szerződések teljesítési határidejét 

(véleményünk a határidő hosszabbítás mellett van) 

- az eredeti szerződési határidőt vegyük alapul és az elmaradt foglalkoztatási időre eső 

támogatási összeget fizettessük vissza (ezt a lehetőséget elvetnénk, fontosabb a 

foglalkoztatási kötelezettség) 
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- lehetséges-e az állandó főfoglalkozás kiváltása ideiglenes, időszaki 3-5 havi 

foglalkoztatásokkal (ezt a megoldást nem támogatjuk) 

- a vállalkozás nevének megváltozása esetén a kötelezettségek átvezetése megtörténhet. 

 

Lényegében a 2012. évi foglalkoztatási kötelezettséget 15 vállalkozás teljesítette, míg 

elmaradása 4 főnek van, tehát a teljesítés közel 80 %-os. 

 

A fentiekben leírtak alapján és a képviselő-testület állásfoglalása szerint fogunk eljárni a nem 

teljesítőkkel szemben. 

 

Egy esetben találtunk 2012.-ben visszafizetési kötelezettséget, amely teljesítésre került 

december 19.-én. 

 

Kérjük a képviselő-testületet a tájékoztató elfogadására. 

 

Határozati javaslat: 

A képviselő-testület az ülésen elhangzott kiegészítésekkel elfogadta a vállalkozói alapból 

támogatott vállalkozások foglalkoztatási helyzetéről szóló tájékoztatást. 

 

Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt a munkahelyteremtő támogatások szerződés szerinti 

teljesítésének folyamatos ellenőrzésére és a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: értelem szerinti 

Felelős: Bere Károly polgármester 

  dr. Makai Sándor jegyző 

 

Füzesgyarmat, 2013. április 16. 

 

 

 

 

 

Bere Károly    

polgármester 

 

 

 


