Füzesgyarmat Város Önkormányzata a foglalkoztatottság növelésének és a
füzesgyarmati álláskeresők munkához jutásának megkönnyítése érdekében a 2018.
január 26-án megalkotott A helyi humán szolgáltatások fejlesztéséhez kapcsolódó
támogatási formákról szóló 2/2018. (I. 26.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban:
Rendelet) 3. -a alapján az alábbiak szerint
PÁLYÁZATOT HIRDET A HELYI VÁLLALKOZÁSOK MUNKAHELYTEREMTŐ
TÁMOGATÁSÁRA
Füzesgyarmat közigazgatási területén székhellyel rendelkező azon mikro-, kis- és
középvállalkozások, továbbá szövetkezetek, egyéni vállalkozók, családi gazdaságok és
családi gazdálkodók részére, aki a rendeletben foglalt támogatási feltételeknek
megfelelnek.

A pályázat kifrója: Füzesgyarmat Város Önkormányzata
A pályázat célja: a város közszolgáltatásában részt vevő vállalkozók meglévő állományi
létszáma és foglalkoztatás bővítése érdekében, azaz munkahelyteremtés céljára szolgál az
anyagi támogatás, mely a vállalkozó számára értékteremtést, az önkormányzat számára a
munkanélküliek munkába állását eredményezi.
A pályázat keretében rendelkezésre álló keretösszeg: 7.000.000 Ft.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A támogatás mértéke:
létesített Új, teljes idejű (8 órás) foglalkoztatást biztosító álláshelyenként egyszeri
1.000.000,- Ft, azzal, hogy azonos munkáltató, illetve annak kapcsolt vállalkozása
összesen legfeljebb 2 fő munkavállaló tekintetében nyújthat be támogatás iránti kérelmet.
(Kapcsolt vállalkozáson a társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4.
23.
pontjában meghatározott kapcsolt vállalkozást kell érteni.)
-

A pályázók köre:
Füzesgyarmat város közigazgatási területén székhellyel rendelkező
mikro-, kis- és középvállalkozások,
a szövetkezetek,
-az 1990. évi V. törvény szerinti egyéni vállalkozók,
a 2013. évi CXXI. törvény 5. -a szerinti családi gazdaságok és családi gazdálkodók.

-

-

-

Nem részesülhet támogatásban az a vállalkozás,
amely a kérelem benyújtásakor:
csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll,
az az egyéni vállalkozó, családi gazdálkodó, aki engedélyét visszaadta, illetve azt
bevonták,
az Önkormányzattal, illetőleg önkormányzati költségvetési szervvel, részben vagy
egészben önkormányzati tulajdonú gazdasági társasággal szemben lejárt esedékességű
tartozása van,
helyi adó-, díjtartozással, vagy lejárt esedékességű közüzemi tartozással rendelkezik,
kivéve, ha számára a hatóság vagy közüzemi szolgáltató fizetési halasztást, vagy
részletfizetést engedélyezett,
-

-

-

-

-egyéb lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása, közüzemi tartozása van
kivéve, ha számára a hatóság vagy közüzemi szolgáltató fizetési halasztást, vagy
részletfizetést engedélyezett,
amelynek ügyvezető szervei, tulajdonosi köre bizonyítható módon valós
többletfoglalkoztatási szándék nélkül, a támogatás megszerzése érdekében hozta létre a
kérelmező vállalkozást, szüntette meg korábbi vállalkozását vagy hajtott végre létszám
átcsoportosftást a helyi vállalkozásai, illetve annak székhelyei, telephelyei között.
-

Pályázni csak abban az esetben lehet, amennyiben a pályázó:

Füzesgyarmat város közigazgatási területén található székhelyén és/vagy telephelyén a
kérelemben meghatározott számban növelt meglévő átlagos korrigált statisztikai
állományi létszámát a kérelem benyújtását követően legalább egy éven keresztül
fenntartja és betölti, és az Új álláshelyet munkaszerződés keretében legalább egy éven
keresztül folyamatosan fenntartja és betölti. Amennyiben a munkavállaló
munkaviszonya a támogatási időszak alatt szűnik meg, úgy a munkáltató köteles
legalább a támogatási időszakból hátralévő részre helyette új munkavállalóval
munkaviszonyt létesíteni.
legkésőbb a támogatási megállapodás valamennyi fél általi aláírásától számított 60
napon belül létrehozza és betölti az új álláshelyet,
egyszerűsített üzleti tervében kellően alátámasztja a stabil piaci háttér meglétét,
-a kérelmet benyújtó vállalkozás Vagy jogelődje székhelyét, illetve telephely megléte
esetén telephelyét Füzesgyarmat Város területén nem szüntette meg, továbbá,
a más településen található telephellyel is rendelkező vállalkozó a helyi foglalkoztatotti
létszámát nem csökkentette Oly módon, hogy ugyanakkor növelte a vidéki telephely
vonatkozásában a statisztikai létszámot, illetve,
az egyéni vállalkozók, családi gazdálkodók esetében a nyilvántartásba vételének
engedélyét nem adták vissza, illetve azt nem vonták be,
vállalja, hogy a támogatás iránti kérelemben foglattaknak megfelelő meghatározott
többletlétszám folytán keletkező új álláshelyet füzesgyarmati állandó lakóhellyel
ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező olyan munkavállalóval tölti be, aki a
munkaviszony létesítését megelőzően legalább 2 hónapig folyamatosan álláskeresőként
volt nyilvántartva a hatáskörrel rendelkező foglalkoztatási hatóságnál, illetve
közfoglalkoztatásban vett részt,
-vállalja, hogy a támogatás felhasználásáról a támogatási időszak végét követő egy
hónapon belül záró beszámolót készít, amelyben hitelt érdemlő módon igazolja a
Rendeletben és jelen Pályázati kiírásban meghatározott kötelezettségek teljesítését.
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Minden Pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell:

a) a kérelmező rövid bemutatását, tulajdonosi összetételét, gazdálkodási és
foglalkoztatási adatait, pénzügyi helyzetének értékelését,
b) a létesíteni kívánt álláshelyek számát, így az igényelt támogatás összegét,
c) a kérelem évét megelőző két lezárt gazdasági év foglalkoztatási adatait, amennyiben a
kérelmező rendelkezik legalább két lezárt gazdasági évvel; egy lezárt gazdasági év
esetén az adott lezárt év foglalkoztatási adatait kell feltüntetni; lezárt gazdasági év
hiányában a kérelem benyújtásakor érvényes foglalkoztatási adatokat,
d) 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, illetőleg vállalkozói igazolvány hiteles
másolatát, érvényes telepengedély másolatát,
e) nyilatkozatot a foglalkoztatási kötelezettség szükséges időtartamban történő
vállalására vonatkozóan,
1) felhatalmazást azonnali beszedési megbízás benyújtására a támogatott valamennyi
jelenlegi és jövőbeli bankszámlájára, arra az esetre, ha a vállalkozást visszatérítési

kötelezettség terhelné, illetve a pénzintézeti jelzőszám változásának bejelentési
kötelezettségére vonatkozó nyilatkozatot,
g) hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy a nyújtott támogatás összegéig a képviselő
testület jelzálogjogot jegyeztessen be a vállalkozás tulajdonát képező ingatlanra a
támogatás visszafizetésének időtartamáig,
h) a kérelmező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a kérelmező kifejezetten hozzájárul
a közölt adatainak nyilvántartásához, illetőleg az adatok valóságtartalmának a kérelem
ellenőrzését végző Bizottság általi ellenőrzéséhez,
i) a kérelem benyújtásának évére vonatkozó egyszerűsftett üzleti tervet, legfeljebb 3
oldal teijedelemben, ennek hiányában a megelőző lezárt gazdasági év üzleti tervét és a
megelőző lezárt gazdasági év beszámolóját, amennyiben rendelkezik éves
beszámolóval.
A pályázat benyújtásának módja, határidők:
A támogatásra vonatkozó kérelmet Füzesgyarmat Város Önkormányzatának
Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottságának címezve kell benyújtani
1 példányban 2018. június 14-ig.

A Bizottság a benyújtást követően ellenőrzi, hogy a jogszabályban meghatározott
követelmények szempontjából megfelelő-e a kérelem. Abban az esetben, ha a kérelem
hiányos, a Bizottság 10 napos határidővel hiánypótlási felhívást bocsát ki.
Eredménytelen hiánypótlási felhívást követően a Bizottság elutasítja a kérelmet.
A Bizottság a kérelemben foglaltak valóságtartalmának ellenőrzésére a benyújtási folyamat
bármelyik részében jogosult. Az ellenőrzés a kérelmező által benyújtott iratok, nyilatkozatok,
valamint a szolgáltatott adatok alapján, továbbá helyszíni ellenőrzés útján történik. A
helyszíni ellenőrzés során a támogatást kérő vállalkozás köteles együttműködni, ennek
keretében a kért iratokat bemutatni, Illetve adatokat szolgáltatni. Amennyiben ezt a
kötelezettségét megszegi, a kérelmet el kell utasítani. A helyszíni ellenőrzést a Bizottság
tagjai személyesen, a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal)
bevonásával végzik.
A pályázat elbírálása:

A benyújtott kérelmek elbírálása egyszeri alkalommal történik a Bizottság által. A
támogatásban részesülő vállalkozás legkésőbb a támogatási megállapodás valamennyi fél
általi aláírásától számított 60 napon belül köteles létrehozni és betölteni az Új álláshelyet. A
támogatás folyósítása a kérelem elbírálásáról számított 60 napon belül esedékes.
Abban az esetben, ha a Rendelet 3. (6) bekezdésében meghatározott összeg kerete kimerül,
és a Képviselő-testület nem határoz további összeg elkülönítéséről, a keret kimerülését
követően benyújtott pályázatok elutasításra kerülnek.
Füzesgyarmat, 2018. május 22.
Bere Károly
polgárme:ster

