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KERET és TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 2013. ÉVRE
l

megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásró!
- a módosításokkal egységes szerkezetben -

, len t megjelölt felek között 2013.01.3 L napján keret- és támogatási sz erződés jött létre. A szerződés 2013.1 LO G
Pl~n módosított és megváltozott szövegrészeit a Szerződő Felek a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalják.
,

eJző dő

Felek rögzítik, hogy az okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a közöttük létrejöt

I', 1./000176-2/2013) alapszerződés - módosítások alapján - hatályos tartalmának.

\ l1oclos itásra

kerülő

rendelkezések

dőlten

és aláhúzva kerülnek megjelölésre.
--- O ---

, \!emzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, mint a fejezeti

kezelésű előirányzat kezelő

" itSZHl, székhelye: 1071 Budapest, Damjanich u. 48., képviseletére jogosult: Dr. Pósfai Gábor
" srészről

a MIPRODUKT Reklám- és Nyomdaipari Szolgáltató Korlátolt

Felelősségű

szerve (továbbiakba ':

főigazgató,

Társaság

·klleIv : 3526 Miskolc Blaskovics utca 22
j.,

1Vlseletére jogosult neve Orosz Gábor Zsolt

!·""yez ető

('V<ibbiakban: Munkáltató) (a továbbiakban együttesen:

Szerződő

Felek) .

'lllnkáltató további adatai:
Adószáma: 11078139-2-05
KSH száma: 11078139-1814-113-05

Számláját vezető pénZintézet megnevezése: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Ban kszámlaszáma: 10918001-00000004-06970048
Akkreditációs tanúsítvány lajstromszáma: 0152

I

t

"a mbulum
,\ megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint
megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyúj tható költségvetési támogatásokról szól)
:')7/2 012. (XL16.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) alapján nyílt pályázat került meghirdeté~;re
IliPyváltozott munkaképességű munkavállalók 2013. évi rehabilitációs támogatásának költségvetési támogatásárc
.~ \'!unkáltatóval, mint nyertes pályázóval a Kormányrendelet III, fejezetében foglaltak alapján kerül sor jele '~
l'lt.osagi szerződés megkötésére a 2013-as támogatási év sajátosságára tekintettel - egy évre vonatkozik ,
i-;I,;-etszerző dés is -, egybeszerkesztett formában.
, Kormányrendelet alapján az NRSZH látja el a bér-, és költségtámogatásra kiírt pályázattal ÖsszefGq p.
a munkáltatóval történő szerződéskötéssel, valamint a támogatás havi számfejtése'iE'1
il IvósításávaJ és szakmai ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat . A támogatás összegéről a döntést a társad alm

(1<illLf's-előkészítéssel,
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eSf> l y egyenlőség előmozdításáért felelős

miniszter hozza meg. A támogatás pénzügyi
-\.llilmkincstár (továbbiakban: Kincstár) látja el.

,I,

társadalmi
mint

~ RSZH ,

I

esélyegyenlőség előmozdításáért felelős
kezelő közreműködésével

miniszter az általa meghatározott

ellenőrzését

összegű

a Magyd I

támogatást ,

1

biztosítja.

<\ FeJek kötelezettségei a keretszerződésre vonatkozó rendelkezések szerint:

l . ,\z NRSZH a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszter döntése alapján az 1. sz. szám u
ne lteldetben megjelölt székhelynél/telephelyeknél az ott felsorolt munkakörökben foglalkoztatott megvált.)zo I
n u nkaképességű munkavállalók foglalkoztatás ához - amennyiben a Kormányrendeletben előírt felté cel el,
f' ljesi.i Inek - tamogatást biztosít a költségvetési forrás függvényében legfeljebb 2013. december 31-ig il
<o rmányrendelet 51. §-a alapján. A foglalkoztatás jellemzőit, valamint munkaidő-keretben tört.énő foglalkoz 1:atás
l1é' gáJlapítását munkakörönkénti bontásban az 1. sz. melléklet tartalmazza. Amennyiben a pályázati eljárás sorá 1
lH··qadott székhely/telephely(ek) között létszám-átcsoportosítás ra kerül sor, azt köteles az NRSZH részé r'
llllZáJéÍ.rulás céljából előzetesen bejelenteni.

\ ta mogatás folvósításával, elszámolásával összefüggő részletes szabályokat a Kormányrendelet III. fejezeté bp.,
·[)(da ltak szerint, a jelen szerződés támogatási szerződésrésze tartalmazza.
\ iI.1unkáltató vállalja, hogy
Kormányrendeletben meghatározott rehabilitációs foglalkoztatás s zemélyi és tárgyi feltételeit biztosítj".
amennyiben a munkavállaló után egyéni támogatásban részesül.

•

il

•

A rehabilitációs tanácsadónak a Kormányrendelet 12. § (2) b e kezdésében meghatározott feladatairól

ny ilvántartást vezet.
e \ rehabilitaciós mentornak a Kormányrendelet 13. § (2) bekezdésében meghatározott feladatairól nyilvántart.á.s

vezet.
e .\ seyítő személy - amennyiben a Munkáltató foglalkoztat - feladatainak ellátásáról a Kormányrendelet 14. § (2,
bekezdése szerinti nyilvántartást vezet.
a Kormányrende let 16. és 40. §-ai, valamint a jelen szerződés támogatás
"'17flclesrészben foglalt szabályai rendelkeznek, mint ahogyan a munkáltató bejelentési és adatszolgáltati~s
li plpze ttségeit is a támogatási szerződésrész tartalmazza.
\2:

ellenőrzés

rendjéről

! 1 \ felek kötelezettségei az éves támogatási szerződésre vonatkozó rendelkezések szerint, a 2013. évi

nogatás formájáról, mértéké rőt a támogatás folyósításának
IH'osít.ásának egyéb feltételeiről.
ld

időt:artamárót

a támogatás nyújtásának,

1. L\z NRSZH a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszter döntése alapján 2013. évre

Legfeljebb 74 fő (átlagos statisztikai állomány; létszám) tartós foglalk oztatott (Kormányrendelet l.
FEJEZET 1. § 9. bekezdés) és J fő (átlagos statisztikai állományi Iétszámltranzit foglalkoztatott
(Kormányrendelet I. FEJEZET 1. § 10. bekezdés), ősszesen legfeljebb 77 fő (átlagos statisztikai
allomá nY; létszám) megváltozott munkaképességű munkavállaló {oglalkoztatásához
Kormányrendelet alapján vissza nem térítendő támogatásként a megváltozott munkaképessé C]'í
munkavállaló után fizetendő bérköltség, valamint a megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatásán ak
<.1 megváltozott munkaképességből fakadó többletköltségei finanszÍrozásához legfeljebb 86 240 OOO Ftl a;wz
II volcva nhatmillió-kettőszázneqvvenezer forint
ii
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t:iss7eqü bér-, és költségtámogatást nyújt a Magyar Köztársaság 201 3. évi központi költségvetéséről szóló 201 .:
CCl\! . törvény 1. sz. mellékiete, XX . Emberi Erőforrás Minisztérium fejezet 20. cím, 47. alcím "Megváltozert

('\"1

munkavállalók foglalkoztatásának támogatása" eln evezésű fejezeti kezelésű előirányzat (Ar)lL)l1osítószám: 264923) 2013. évi kerete terhére.

/lIunkaképességű

l

Eg\ fő tartós foglalkoztatott személyre a 2013. évre jutó egyéni támogatás maximális összege 1 120 OOO Ft. antI
egvm illió-százhúszezer forint, egy fő tranzit foglalkoztatott személyre a 2013. évre jutó egyéni tám oqati's
Illaxlmá lis összege 1 120 OOO Ft, azaz egymillió-százhúszezer forint.
A támogatás a 2. sz. mellékletben, valamint az 2/a számú útmutat óban megjelölt támogatható költségekh EZ

1)

Igeny elhető.
~l11enl1yi ben

az egyéni támogatással érintett megváltozott munkaképességű munkavállaló által tényleg esp.!1
iedolgozott munkaórák száma nem éri el adott munkanapon a 4 órát, a Munkáltató a munkavállaló után az ado' i
munkanap tekintetében az egyéni támogatást nem használhatja fel. Munkaidő-keretben történő foglalko ztatiir.
p<;eté n csak annyi munkanapra használható fel a támogatás, amennyi tekintetében - a munkaidő-kere t telje
iclótartamát alapul véve - a ledolgozott átlagos napi munkaórák száma a 4 órát eléri.
Jl A számítás során a tartós foglalkoztatásba sorolt megváltozott munkaképességű munkavállalók csak -I
'I erződésben

foglalt létszámig vehetők figyelembe. Amennyiben a tartós foglalkoztatásba sorolt munkavá llaló\
l,otszama mégis meghaladja a Szerződés WI. pontjában a 2013. évre meghatározott létszám ot, a többletléts úlmr i
" munkáltató csak a tranzit foglalkoztatásba sorolt munkavállalók utáni egy főre jutó támogatásra lehet jogosult
)- z esetben a tartós foglalkoztatásba soroltak többletlétszáma beleszámíthat a tranzit foglalkoztatásba sorolt.a ,
i>nqedélyezett létszámába. A tranzit foglalkoztatásba soroltak létszáma növekedhet. azonban támogatás ra
III unkáltató csak a sze rződésben meghatározott összesen lét.számig jogosult. Amennyiben tartós foglalkozt atásb.
sorolt munka\'álla ló helyett tranzit foglalkoztatásba sorolt munkavállaló foglalkoztatás a valósul meg, abban a;
psetben a munkaitató csak a tranzit foglalkoztatásba sorolt munkavállaló esetében egy főre jutó t.ámogatásra lehe t
jllgosult.
.\ wien

szerződés

Wi pontjában

szereplő

létszámot éves szinten kell teljesíteni.

\7 "JRSZH a jelen szerződés aláírásával igazolja, hogy a munkáltató b enyújtotta a támogatás feltételét képezf-t
'lIlCltkozó jogszabályokban rögzített okiratokat, illetve egyéb dokumentumokat, melyek a jelen szerzéíde '
p-·]lpkleteit képezik:
It

allamházt.artásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (továbbiakban Áht.) valamint az államháztartás ról szóle
végre hajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletbe n (továbbiakban : Ávr.) meghatározott. a,
állami támogatás folyósításához szükséges dokumentumokat,
dZ

t OJTeny

•

közpénzekből

nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. é',i CLXXXI. törvény 14. §- a (továbbiakhan
l'özpénz tv) szerinti nyilatkozatot,
cl

>II

a Közpénz tv. 8.§- a szerinti közzétételi kérelmet.

..

il

•

4. bankszámláinak felsorolását

l-é'habilitációs foglalkoztatáshoz kapcsolódó feladatok költségtervét,

.. a lJénzforgalmi szolgáltatás nyúJtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvé ny szerinti felhatalmazói nyilatkozatokal
(azonnali beszedési megbízásra) valamennyi bankszámlájára
\ I

l.

ilmoqatás iqénylésénél

d

i amogatott

költségek meghat ározásakor az 2/a. számú mellékletben foglaltak szerint kell eljárni,

a munkabér es a kapcsolódó közterhek összegének meghatározásakor a Kormányrendelet 21. §-ban foglalt.aJ, al
;ranvaclók.
'. -\ Kincstár által kiaclott Tájékoztató figyelembe vételével kell eljárni
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d. nem támogatható a bérköltsé g
o ha a tám ogatással érintett munkavállaló,
1. öregségi nyugdíjra jogosult

2.

munkaszerződés

szerinti napi munkaideje nem éri el a napi 4 órát

3. foglalkoztatása nem a munka törvénykönyvéről szóló 20 12. évi
hatálya alá tartozó nllll1kaviszony keretében történik,
4. foglalkoztatás ára

munkaerő-kölcsönzés

munkaszerződéstől eltérő

5. munkaköre a

r. törvénv (továbbiakban Mt.)

meglévő

keretében, vagy - a munkapróba kivételével - a
munkáltatónál kerül sor

képességekkel, illetve az egészségkárosodás veszélye nélkül nem látható e

6. esetében a munka törvénykönyve szerinti teljesítményköve telmény megállapításakor figyelm en
kívül hagyták a munkaképesség megváltozásából adódó teljesítménycsökkenés mértékét
7. a munkabér kifizetése mellett munkát nem, vagy a
kevesebb időben végez

mun k a s zerződésben

megjelölt

időtartamtól

o ha a munkavégzés helye tekintetében nem teljesülnek a Kormá nyrendelet 3. §-ában foglalt feltétel ek
o ha nem b iztosítottak a személyes rehabilitációs tervben meghatá rozott feltételek
o ha a munkavállalók foglalkoztatási körülményeinek ellenőrzését a munkáltató vagy más vállalkozás
érdekkör é ben végzett tevékenység esetén a vállalkozás nem te szi lehetővé
o ha a munkáltató a foglalkoztatási kötelezettségének nem tesz eleget
e.

~dott.

mu nkaváll aló ese t ében a többletköltség csak akkor vehető figyelembe, ha a munkavállalóra a bérköltseg
t amogatásána k fe ltételei teljesülnek.

I LI munkaváll aló es eté ben a többletköltség csak akkor
:(luatásanak feltét.el ei teljesülnek.

I.

\i cm

a . ha

vehető

figyelemb e ha a munkavállalóra a bérköltség

folyósítha tó az egyé ni támogatás,
él ke retszerződést,

éves támogatási

szerződést,

vagy az egyéni foglalkoztatási megállapodást felmondják

b. ha a munkálta tó fe lszámolási eljárás, végelszámolás alatt áll
I

u\ ábbá meg kell szüntetni az egyéni támogatás folyósítását, ha

a. egve ni támogatás megállapítás ának feltétele i nem teljesülnek
b. a munkáltató a munkavállaló részére a munkabért nem fizeti meg, vagy
C. ct

munkáltató a munkabér után

fizetendő

adót, járulékot nem, illetve

h at áridőben

nem fizeti meg.

\ 1\,lunkáltato a havi támogatási igényét a székhelye szerint, területileg illetékes Kincstár Megyei Ig azgatósél (f
I rodáj a
részére
(elérhetőségük
a
Kincstár
honlapján .
"
i!/\'liww.alla mkin cstar.gov. hu/kincstar/mmk-s_tamogatas címen elérhető ) juttatja el a tárgyhónapot követő hóna p
,\ ll dPJaig , jelen szerző dés mellékletében meghatározott formában és adattartalommaJ. A Kincstár a határi dőre
iJd.lanul és hiánytal a nul kit öltött támogatási igényt továbbí~ja az NRSZH részére.
i d lip e nztán

t,lmogatást az N RSZH 2013. januáljára vonatkozóan tekintettel arr a, hogya201 3-ban nem érvényesül él
': q" f'sszjYitás az éves m egítélt támogatás 1!12-ének megfelelő mértékben folyósítj a , ezt követ ően n
. ,nJ1 allvl'endelet 39. § (2)-( 4) bekezdésében foglaltak szerint havonta a munkáltató igénylése alapján - a Kincstár

4115
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;/,l l)alvszerűséget

.

,;ovp tkezők

R.

igazoló Jelentése alapján - banki átutalással folyósítja, az e
szerint:

szerződésben

megadott bankszámlál a

tamogatás akkor igényelhető, ha a munkáltató a munkavállalók tárgyhónapra járó munkabérét es anna k
közterheit megfizette,

b. támogatás akkor folyósítható, ha a munkáltató a III. fejezet 1. bekezdés d) pontjában megjelölt kötelezetts égt .
teljesítette ;
c,

Havonta legfeljebb a megítélt támogatás éves összege időarányos részének (a támogatásigényléssel érhtel megelőző hónapok együttes számának és a jóváhagyott éves támogatás lIl2-ed részéne"
szorzata ) és az addig folyósított összes támogatásnak a különbözete igényelhető,
honap és az azt

d. a targyhónapra vonatkozóan - a munkabéren és annak közterhein t.úlmenően - olyan, a támogatott feladato "
i eljesítésével összefüggően ténylegesen felmerült költségek igényelhetők, amelyek jelen szerződés 2/a S2
mellékleteként csatolt Útmutatóban meghatározott költségek, és amelyeket a munkáltató számviteli (főkönyv
al1alitikus) nyilvántartás ban elszámolt, feltéve, hogya pénzügyi teljesítes legkésőbb a támogatott foglalkoztat á <
időta rtam ának lejártát követő második hónap 20, napjáig megtörténik.
e. A támogatott foglalkoztatás időtartama alatt az igényelt támogatás együttes összege nem haladhatja meg
Jf'len szerződés szerinti 2013, évi támogatás összegét.
tamogatás nem
részére ,

f

igényelhető

,I

a szociális hozzájárulási adó adójóváí rásként, adókedvezményként igénybevet

\l11ennyiben a munkáltató az 5. számú melléklet szerinti igénylést hibás an vagy hiányosan nyújtja be, abban az
,""dben a Kincstár hiánypótlási felhívást küld ki, de a nem kifogásolt tételeket továbbítja az NRSZH felé,
.\ 111bits vagy hiányos elszámolással érintett tételeket annak kijavítását, illetve kiegészítését
lita ljil az NRSZH.

követő

30, napig

Ha il munkáltató az igénylését késedelmesen a tárgyhónapot követő 20-a után nyújtja be, a támogatást az NRSZH
tJlhatlan és hiánytalan elszámolás benyújtását követő 30. napig utalja,

d

J í I ,\ felek kötelezettségei
\ lllun/u1!tatóJP/en szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy
rl..

a támogatás megállapítására vonatkozó jogszabályi feltételeket a tá mogatás folyósítás ának időtartama alatt
hlztositja, haladéktalanul, de legfeljebb 8 napon belül bejelenti, ha a támogatást megalapozó körülményei bel'
\altozás, illetve a szerződést érintő változás következik be,

0,

foglalkoztatás t a munkavállaló meglévő képességeinek megfelelő, rehabilitációs célú munkavégzés keretében
hiztos ítJa, amely a társasági szerződésében, alapító okiratában, alapszabályában megjelölt tevékenységén ek
I<lfejtéséhez kapcsolódik,
;<

c. wien szerző déshez valamennyi fizetési számlájára vonatkozó, a számlaját vezető pénzforgalmi szolgáltatók ált,,1
befogadott beszedési megbízás ra vonatkozó, értékhatár nélküli felhatalmazást ad fedezethiány esetére legabbh
.15 napos sorha állítási kötelezettség megjelölésével, melynek jogosultj aként az NRSZH jelölendő meg,
i.

d

tamo9atás folyósítását jelen

szerződés

IL fejezet 5, bekezdésében foglaltak szerint igényli,

számviteli rendszerét úgy alakítja ki, hogy a főkönyvi könyvelés, valam int az analitikus nyilvántartás alkalmas
legyen él támogatott költségek elkülönített nyilvántartására és ellenőrzésére,
t c. támog atás felhasználásáról az V, fejezetben foglaltak szerint beszámol,

'\ foglalkoztatási kötelezettség

időtartama

alatt nyilvántartást vezet, a mely tartalmazza :
5/15

Szerződés

száma: XI./l 00007-S /2<l 1 ,

IKR azonosító, SZ-REHAB-13-T1T-OO·1fli I

o a támogatással foglalkoztatott megváltozott munkaképességű munkavállalók munkavégzésének helyét.
foglalkoztatás jellegét, valamint a munkavégzéssel töltött időtartam okat,

1

o a támogatással foglalkoztatott megváltozott munkaképességű munkavállalók természete
személyazonosító adatait, a társadalombiztosítási és adóazonosító jeiét., egészségi állapotii.n3 '(össz-szervezeti egészségkárosodásának/munkaképesség-csökkenésének) mértékét, továbbá az eze·
igazolását szolgáló okirat másolatát,
o a Kormányrendelet alapján nyújtott támogatások, és más állami vagy európai uniós forrásból szármclzó
a munkáltató által foglalkoztatott megváltozott munkaképességüekre vagy azok csoportjaira tekintettE
nyújtott - támogatás együttes összegét, és a nyilvántartást a támogatás megszünését követő 10. é
végéig megőrzi,
h.

segíLő

személy. rehabilitációs tanácsadó, rehabilitációs mentor foglalkoztatása esetén, a
knnutatást (munkaidő nyilvántartást) vezet, amely tartalmazza:
o a segített megváltozott

munkaképességű

tevékenységrőlolyal '

személy(ek) nevét,

o az elvégzett feladatok megnevezését,
o a segítésre, tanácsadásra, mentorálásra fordított

időtartamot,

i.

cl
fizetési számlájának, vagy egyéb bankszámlájának megvÉiltozásáról az NRSZH-t a benyúJtot
változásbejegyzés i kérelemnek, és a cégbíróság elektronikus tértivevényének, vagy változásbejegvz{H
e-aktájának vagy a bankszámla megnyitását igazoló dokumentumok megküldésével 8 napon belül értesíti, és CI,
ÚJ bankszámlára vonatkozóan a c) pontban megadott felhatalmazást megadja,

j.

tulajdonos, munkáltató változását a benyújtott változásbejegyzési kérelemnek, és CI cégbíróság elektrol1lk\]<
tertlvevényének, vagy változásbejegyzés e-aktájának megküldésével 8 napon belűl bejelenti az NRSZH- b OL
-;zerződésmódosítás céljából,
il

k. lejárt

esedékességű

határidő

adó- vagy adók módjára behajtandó egyéb meg nem fizetett köztartozása van, azt, a fizetés '
lejártától számított 8 napon belűl, de legkésőbb a támogatás igényléséig íráshan bejelenti.

L véqelszámolás,
tajekoztatja .

csőd-felszámolási

eljárás kényszertörlési eljárás megindításáról az NRSZH-t 8 napon belül

,n. él támogat.ás folyósításának megszűnését követő 10 éven belül - az Emberi Erőforrások Minisztériumél (ct
t,)vábbiakban : EMMI) az NRSZH vagy a rehabilitációs szakigazgatási szerv (a továbbiakban: RSZSZ )
megkeresésére - a támogatási eszköz hatékonyságának vizsgálatához szükséges információt szolgáltat,
1..

ellenörzés lefolytatásában közreműködik, az ellenőrzéshez szükséges iratok megtekintését, a munkavégzés
es foglalkoztatás körülményeinek vizsgálatát lehetövé teszi,

'J.

8 napon belűl bejelenti, ha a támogatott megváltozott
tekin tettel egyéb támogatásban részesül,

).

cl

r.

il

dZ

munkaképességű

munkavállaló foglalkoztatására

támogatás felhasználásáról számvitelileg elkülönített nyilvántartást vezet és a támogatással kapcsolato,,;
111111den szerződést, számlát, bizonylatot illetve más okiratot azok keltezésétől számított. legalább 1 O. évi~l
Ille<,főriz. valamint. lehetővé teszi, hogy az NRSZH, az Állami Számvevőszék (továbbiakban ÁSZ), a Kincstár, il.
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal,(továbbiakban KEHI), az EMMI , il RSZSZ illet.ve képviselőjük Clzokbi-l
hp.tekintsen,
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 81. § (2)-(4) bekezdésének rendelkezéseire tekintettel
tamogatás felhasználásáról való tájékoztatást üzleti titokra való hivatkozással nem tagadja meg,

d Lamogatás felhasználása során a
,'nnek feltételei fennállnak.

közbeszerzésekről
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3.

fog lalkoztatottak létszáma a 25 főt meghaladja, a támogatás feltétele, hogy munkáltató a megváltozo! t
személyek ellátásairól és egyes törvények mó dosításáról szóló 2011. évi CXCI. tör",ér t.
Itovábbiakban: Mmtv.l 22 .§-a szerinti megváltozott munkaképességű személyeket az Mmtv. 23.§ ( !
hekezdésében meghatározott kötelező foglalkoztatási szint felett foglalkoztasson,
hn

él

munkaképe sségű

t. ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában a támogatás halmozódása a Bizottság 800/200 8/E I(
rende lete (továbbiakban: általános csoportmentességi rendelet) 7 . cikk (4) bekezdésében foglaltak szerilIi.
lehetséges,
u. a l1lunkapróba keretében

történő

foglalkoztatás esetén köteles a kormányrendelet 42. §-ban foglaltak szerill

eljárnL
v. a kormányrendelet 32. § (4)-(7) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülése esetén a r endelkezésekhel
előírt kötelezettségeket teljesíti .
) 4. 1l1uIlkáltatóje len szerződés aláírasával tudomásul veszi, hogy

o <\ munkáltató által ténylegesen megfizetett bérköltség legfeljebb 75%··a támogatható.
• A fentI ponttól eltérően a bérköltség legfeljebb 100 %-a támogatha tó, ha a munkáltató közhasznú jogáll its
egyesület, alapítvány, vagy nonprofit gazdasági társaság, és az általa végzett a létesítő okiratában, valammt '
qazclaságl t.ársaságokról szóló 2006.évi IV. törvény hatálya alá tartozó vállalkozás esetén a céunyilvántartásbal1
közhasznú tevékenységként meujelölt tevékenyséu nem minősül gazdasági, vállalkozási tevékenységnel<,
továbbá a támogatás sal érintett munkavállalók foglalkoztatására kizárólag közhasznú tevékenység kén '
megjelölt nem gazdasáui-vállalkozási tevékenység keretében kerül so r.
•

A

lll. l. pl pontban meghatározott ellenőrzésre jogosult szerve zetek az átutalt támogatá s
felhasználását ellenőrizheti,

jogsz erű

e',

szerződésszerű

köte les az ellenőrzés érdekében a jogszabályban meghatározott e ll enőrzési szervek képviselőit ellenőrzés
munkáju kban a helyszínen is - a megfelelő dokumentumok, számlák, a prouram meuvaló::;ítását igazol(
okmányok. bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, illetve a fizikai teljesítés vizsgálatá ban - segíteni,

•

.. köteles hiztosítani annak lehetőségét, hogy az NRSZH, illetve az általa megbízott személy vagy szervezet
feladat teljesítésének ideje alatt és azt követően a támogatási előleg felhasználásának jogszerűségét - beleért\ f
Jelen szerzőcl ésnek való megfelelőséget is - folyamatosan ellenőrizh e s s e,

,l

•

tamogatiÍ.s kizárólag akkreditált munkáltató részére nyújtható.
'Iz NRSZH:

a . köte les a jogszabályi, továbbá a jelen szerződésben részletezett támogatási feltételek teljesülése, illetőleg a
munkáltatói kötelezettségek teljesítése esetén a munkáltatónak a IL fejezet 1. bekezdésében meghatározot!
I.amogatást megfizetni,
il tá mogatást, a munkáltató határidőre benyújtott hibátlan és hiánytalan igénylése alapján - amennyiben a
folyósí tás alapját képező feltételek együttesen teljesülnek - haladéktalanul, de legkésőbb a jogosultság i
hcinapot követő hónap 8. napjáig a munkáltató részére átutalja,

o.

il szerződés ben

"

.,

.\

szerződé s

foglaltak betartását - a RSZSZ, a Kincstár,

módosítása,

felmondása,

szerződés

illetőleg szaké rtők közreműködésével

megszegésének következménye,

:nl osításának megszüntetése

\ -;zerződes az NRSZH és a Munkáltató közös megegyezése alapján módosítható.
~?

\ <jzerzódes

megszűnik
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•

a

szerződés iclőtartamának

•

ct

munkáltató jogutód nélküli

•

rehabilitáci ós akkreditációs tanúsítvány visszavonásával

leteltével
megszűnésével

• felmo ndással
l ..Az NRSZH o

szerződést

azonnali hotállyal {elmondja, ha

• a munkáltatóvaJ szemben a
toljárás indul.

szerződés

megkötését

követően

felszámolási. végelszámolási, kényszertörl e'

munkáltató a pályázatában vagy az ahhoz csatolt iratokban szándékosan valótlan adatot közölt, vagy valalTIf~ o
Jelentős tényt. körülményt elhallgatott feltéve, hogya valós adatokat, tények körülmények ismeretében ri
pálvázat nem került volna támogatásra.

•

él

\" NRSZH a szerződést ozonnoli hatállyal {elmondhatja és a támogatás további folyósítását azonnoli hatállYi I
'li" ljszüntethetL ho o munkáltotó,

a.

él

renabilitaciós foglalkoztatást megszünteti

b. a jelen szerződés III. fejezet 1.) bekezdés g), h), i) és p) pontjaiban
rnegJelölt határidőre sem pótolja hiányosságát,

e l őírt

kötelezettségének nem tesz eleget. é

c. csód-felszámolási, végelszámolási vagy kényszertörlési eljárás alatt áll,
CI

személyében az Mt VI. fejezetében foglaltak alapján munkajogi jogutódlás történik kivéve ha a jelen szerződ és
megkötő munkáltató helyébe lépő jogutód - a jogutódlásról szóló megállapodásban rögzített időpontjáb al!
munkaviszonyban álló - valamennyi átvett munkavállaló munkáltatója lesz, valamint maradéktalanul megfelel ,
'." ll1atkozó jogszabályok, a jelen Szerződés összes feltételének.

e

ill ellenő rzés

során megállapítást nyer, hogy a munkáltató a jogszabályi, illetve

szerződéses

kötelezettséqp

nem teljesIti

f. a munkáltatóval szemben a
llldul

szerződés

megkötését

követően csőd,

vegrehajtási, vagy adósságrendezési

él7 ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a munkáltató a jogszabályi vagy
sulvosa.l1, va9Y ismételten megszegi

g

eljárCl~

szerződéses kötelezettsé~w '

.\menn:ilben az ebben a pontban felsorolt esetekben jogosulatlan támogatás kifizetés is történt, akkor azt
rnunkáltató a köt.elezettségszegés arányában köteles visszafizetni .

é

Az NRSZH a munkáltató részére kifizetett jogosulatlan támogatást a kötelességszegés arányában
5,';zakövetelheti. ha
a. a l1mnkáltatónak adó- vagy adók módjára behajtandó egyéb, lejárt eseclékességű köztartozása van, kivéve, ha
.cHlohatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,
J.

cl tamogatássa l érintett munkavállaló részére a munkabért illetve an::lak közterheit nem,

él7

illetőleg határidőbe n

nem fizeti meg, kivéve, ha a határidőn túli kifizetésnek az az oka, hogy a támogatás folyósítása - az NRSZH
prdekkörén kívül felmerült okból - határidőben nem történt meg.
" olvan iclőtartamra igényelt és kapott támogatást, amelyre munkabér illetőleg munkabérhez kapcsolóclo
étdofizetesi kötelezettség nem terheli,
olyan

iclőtartamra

Igényelt és kapott támogatást, amelyre támogatás nem folyósítható
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e. támogatást. a 111Ullkáltató Jogalap nélkül vette fel; ez utóbbi esetben a támogatást, illetőleg annak arány('s
részét akkor is köteles visszafizetni, ha a jogalap nélküli kifizetés nem a munkáltató szerzéídés-szegésé nf'l\
következménye .

Fi •. ~Z NRSZH a szerzódéstől eIállhat, és a teljes támogatási összeget visszakövetelhett ha az alábbi feltéíe l&
",'zuí leualább egy teljesül:

a.

él l1lunkáltatóról hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a támogatás benyújtásakor a támogatási ciönté~ .j
erdembe n befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott illetve a döntést befolyásoló tényt, adat(l t
elhallgatott.,

b. n munkáltatóról bebizonyosodik, hogyaKözpénz tv. 6. §-a alapján nem
C.

a munkáltató a jelen

szerződés

mellékletét

képező

részesíthető

támogatásban,

nyilatkozatok valamelyikét visszavonja,

d. a munkáltató a támogatás felhasználására vonatkozó ellenőrzéstűrés i kötelezettségének nem tesz eleget, illetv '·
akadá lyozza a munkáltatót ellenőrző szerv, személy tevékenységét,
e.

f

munká ltató a támogatás igénylésének
törvényi feltételeinek,
:3

időpontjában

nem felelt meg a rendezett munkaügyi kapcsol ato,

munká ltató a támogatást - a jogellenes felhasználás
IOCfszabályoknak megfelelő célra használja fel.

rt

kezdő időpontjától

számítva - nem a vonatkoz,'

\z NRSZH a körülmények alapos mérlegelése alapján a kötelezettségszegés súlyától fiiggően a szerződ ési
dmo ndhatja, ha az alábbi körülmények közül legalább egy bekövetkezik :

a.

él

szerződésbe n

szerződésben

rögzített kötelezettségek teljesítése a munkáltatónak felróható okból nem vagy nem ,
foglaltak szerint valósul meg, kivéve, ha a szerződés szerinti létszám csőkkenése következik be.

b. a munkáltató a
eleget,
C.

"

szerződésben

foglalt bejelentési kötelezettségének nem vagy 30 napon túl késedelmesen teSi

a munkáltató a jelen szerződésben meghatározott beszámolási kötelezettségének Hem tesz eleget és azt
hlanypótlásra történő felhívás után sem pótolja .

él

~\rne nnyihen

a kifizetett támogatás visszakövetelésére kerül sor, a munkáltató az igénybevett támogatá st a7
napjától a visszafizetés napjáig terjedő időszakra vonatkozóan minden naptár i nap utá n a
i,:;~ámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd részének megfelelő mértékben
i1l'litott késedelmi pótlékkal növelten köteles az NRSZH részére visszafizetni.

f>nvbevete l

i.

első

munkál tató a visszafizetési kötelezettségét az NRSZH által kezelt EMMI Fejezeti Alszámla-NRS ZH
elnevezésű, Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01220328-50000270 számú számlára kötele s
teljes íteni oly módon, hogy megjelöli jelen szerződés számát.
-\.

). Ha a visszafizetési kötelezettség az NRSZH adminisztratív hibájából keletkezik, a támogatás visszafizetése
megállapított határidőig kamatmentes.

él

" Ha az NRSZH a szerződéstől eláll, vagy azt felmondja, illetve a jogosu laUanul felvett támogatást visszakövet elI,
külön döntésben rendelkezik visszakövetelendő támogatás pontos összegéről.

\.. -, tamogatás elszámolása, beszámolási kötelezettség
\ munkáltató köteles a 2013. r. félévi, valamint évi támogatás összegének szerződés szerinti elszámolásat
<>Ikeszíteni, és azt - a pénzügyi beszámolóval együtt - a tárgyfélévet, tárgyévet követő harmadik hónap elso
llapJaig a Kincstár részére két példányban írásban, valamint elektronikusan megküldeni.
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A beszámoló tartalmazza:
o a szerződésben vállalt feladatok, kötelezettségek
valamint

teljesítéséről

szóló számszaki és szöveges

értékelé~

o a kötelezettségek teljesítését alátámasztó tény adatokat az NRSZH által meghatározott formában
tartalommal.
2.

l

,-s

támogatásból finanszírozható költségek között csak a szerződésben vállalt támogatott feladatok teljesítésév,'l
cisszefüggően, a támogatásra jogosultság időszakában felmerült számviteli bizonylattal alátámasztott E"
szamvit.eli nyilvántartásokban elszámolt a szerződés mellékIete szerinti Útmutatóban (2/a sz. melléIde feltüntetett költségeket lehet szerepeltetni, feltéve, hogya pénzügyi teljesítés is megtörtént a 2013. é"i
tamogatási időszakot követő második hónap 20. napjáig.
,il.

3. Ha a beszámoló alapján megállapítást nyer, hogy a kiutalt támogatás összege meghaladja a támogatasb( l
finanszírozható összeget, a különbözetet - a jogosulatlan igénybevétel napjától a jegybanki alapkam2
kétszeres ének 365-öd részével számított késedelmi pótlékkal növelten - a munkáltató köteles visszafizetn i
tamogatott foglalkoztatás időszakát követő nyolcadik hónap utolsó napjáig.
4

-\ támogatas felhasználásának szabályszerűségét pénzügyi szempontokból a Kincstár az igénylés kiutalása elót
benvujtott dokumentumok alapján, valamint azután a helyszínen ellenőrzi.

'\. t gvéb feltételek, kötelezettségek, kikötések

munkáltató hozzájárul, valamint gondoskodik az érintett munkavállalók hozzájárulásáról, hogyamegváltozo t,
munkavállalók foglalkoztatására tekintettel nyújtott további támogatásokra, valamint a jeler
Szerződésben foglaltak szerint nyújtható támogatásra vonatkozó adatokat az NRSZH, az EMMI, a RSZSZ
to\'ábbá a Nemzeti Adó és Vámhivatal, valamint a Kincstár kezelje.

1. il.

munkaképességű

2. il. munkáltató vállalja a folyamatos együttműködést a foglalkoztatás helye szerinti RSZSZ-el, továbbá vállalja,
bugy a meg üresedő munkahelyek feltöltését, illetve a vállalt többletlétszám felvé telét az illetékes RSZSl
rehabilitációs celú munkaközvetítői tevékenységének igénybevé t elével végzi el. Az ehhez szükséges
tájékoztatás adása, együttműködés során tekintetbe veszi, hogy az RSZSZ a benyújtott munkaerőigén yr p
legkésőbb 3 munkanapon belül kezdi el a munkaközvetítői tevékenységet .
~.

.\ felek tudomásul veszik, hogy a szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését az ellenőrzésre jogosult
szervezetek ellenőrizhetik. A munkáltató - az esetleges vizsgálat esetén - vállalja, hogy az ÁSZ, a Kincstár
liletvp a KEHl részére a kért felvilágosítást megadja, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos iratoka t
bemutatja, és szükség esetén másolatban átadja.

.. .\ munkáltató tudomásul veszi, hogya szerződés megkötése után az EMMI - szükség esetén szakér tők
kozremúködésével - szakmai ellenőrzéseket végezhet a vállalt kötelezettségek te ljesítése érdekében. A
munkáltató lehetővé teszi az ellenőrzést, és annak lefolytatásában közreműköd i k, az ellenőrzéshez szüksé~res
Iratok megtekintését, a támogatás felhasználásának, valamint a munkavégzés és foglalkoztatás körülményeinek
\'Izsgálatát lehetővé teszi. Az ellenőrzés a támogatás folyósítás napjátol a folyósítás befejezését követő 10 éven
helül bármikor történhet. A munkáltatónak az alapbizonylatokat a támogatás befejezését követően legalább 10
PVlg meg kell őriznie .
.\ munkáltató a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a jelen szerzéídés alapján benyújtott
I~renvlésben szereplő számviteli bizonylatok vonatkozó tételeit, banki átutalási igazolásokat, számlákat mas
n!l1ogató felé nem számolja el.
\ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Közigazgatási loatósági eljárás és szolgáltatás általános
zrihálvairó l szóló 2004. évi CXL. törvény, a Kormányrendelet, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959 .
. \1 1\ . törvény vonatkozó rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.
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\ szerződé s megkötését követően a támogatás kedvezményezettjéne k nevét, a támogatás célját, és összegét
"JRSZH hon lapján, 60 napon belül közzé kell tenni.

IZ

, it'lell s z e rződés 2 db egymással mindenben megegyező 12 számozott oldalból álló példányban készült. Szerzóc [)
·'jp k a Jelen szerződés tartalm át megismerték, közösen értelmezték, és mint akaratukkal l1lindenben megegyezé ,
, 'élha gyólag írják alá.
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Ssz .

foglalkoztatott megváltozott

Székhely/Telephely

I

-J

munkaképességű

Felajánlani kívánt
mukakör megnevezése

munkaválallói létszám

Munka*
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átlagos
napi

Tartós
foglalkozta*
tásban

l

Tranzit
foglalko ztatásban
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,

,

.:

II 3526 Mis kolc Blaskovics utca
22

I
I

9239 - Egyéb, máshova nem
sorolható egyszerű
szolgáltatási és szállítási
foglalkozású

60

o.n

1.0

I

---~

I

I

3526 Misko lc Blaskovics utca

9119 - Egyéb takarító és

22

kisegítő

3526 Miskolc Blaskovics utca

7212 - Szabó, varró

8 .0

3.0

0.0

4 .0

1.0

1 .0

._~
I

I

22

I

I

I

_.

--

I

3526 Miskolc Blaskovics u tca
:22
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6 .0

2.0

II

0.0

I

__ .__ ._JI

J

3526 Miskolc Blas kovics utca
22
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Könyvkötő

6. 0

3.0

0.0

2.0

0 ,0

-

J
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Könyvkötő

7. 0

I

I

I

._- -

i

I
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I

...,...,
--'-

I
i
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---13526

I
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2 .0

0.0
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J
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7212 - Szabó, varró
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0.0 .

I
:

3526 Miskolc Blaskovics utca
22

kisegítő

3526 Mis ko lc Blaskovics utca

9225 - Kézi csomagoló

9119 - Egyéb takarító és

4 .0

6 .0

6. 0

5.0

4 .0

1.0

0.0
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I
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fl
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I

9112 - Intézményi takarító
és kisegítő

9112 - Intézményitakadtó
és kisegítő

4 .0

16.0

I
,1

I 35 30 Mis kolc Széchenyi utca

5113 - Bolti eladó

6 .0

1 . r,
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5 .0

l

:
0 .0

J
2.0

j
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,

..

I
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60
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0.0 '
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I
_.I

II

J

I
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6.0

1.0

0 .0
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3.0

i

kisegítő

I
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I

,
I
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