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EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT KERET- és TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 2014_ évre

a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról,

amely létrejött egyrészről a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, mint a fejezeti kezelésű előirányzat
szerve (a továbbiakban: NRSZH), székhelye: 1071 Budapest, Damjanich u. 48., képviseletére jogosult: Dr.
Pósfai Gábor főigazgató,
kezelő

másrészről

a MIPRODUKT Reklám- és Nyomdaipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 3526 Miskolc Blaskovics utca 22
képviseletére jogosult neve Orosz Gábor Zsolt
ügyvezető
I

igazgató

a továbbiakban: Munkáltató) (a továbbiakban együttesen:

Szerződő

Felek) között.

A munkáltató további adatai:
Adószáma: 11078139-2-05
KSH száma: 11078139-1814-113-05
Számláját vezető pénzintézet megnevezése: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Bankszámlaszáma: 10918001-00000004-06970000
Akkreditációs tanúsítvány lajstromszáma: 0152-00

Preambulum

A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a
megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló
327/2012 . (XI.16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) alapján pályázat került meghirdetésre a
megváltozott munkaképességű munkavállalók 2014. évre vonatkozó rehabilitációs foglalkoztatásának
költségvetési támogatására. A Munkáltatóval, mint nyertes pályázóval a Kormányrendelet III. fejezetében
foglaltak alapján kerül sor jelen hatósági szerződés megkötésére.
A Kormányrendelet alapján az NRSZH látja el a bér- és többletköltség támogatására kiírt pályázattal összefüggő
döntés-előkészítéssel, a munkáltatóval történő szerződéskötéssel, valamint a támogatás havi számfejtéséveL
folyósításával és szakmai ellenőrzésével, a támogatás visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat. A támogatás
összegéről a döntést a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszter hozza meg. A támogatás
szakmai ellenőrzését az NRSZH, pénzügyi ellenőrzését a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) látja el.
A társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszter az általa meghatározott összegű támogatást az
NRSZH mint kezelő közreműködésével biztosítja.
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keretszerződésre

vonatkozó rendelkezés ek szerint:

1 Az NRSZH a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszter döntése alapján az 1. sz. szá mú
me llékle tben megjelölt székhelyen/telephelyen/fióktelepen, az ott fe lsorolt munkakörökben foglalkozta tott
me gváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához - a me nnyiben a Kormányrendeletben e l őírt
feltételek teljesülnek - támogatást biztosít a költségvetési forrás függvé nyében legfeljebb 2014. december 31-ig. A
fog lalkoztatás jellemzőít, valamint a munkaidő -keretben történő foglalkoztatás megállapítását munkakörönkénti
bo ntás ban a z 1. sz. melléklet tartalmazza. Amennyiben a pályázati eljárás során megad ott
székhely/telephelyek/fióktelepek között létszám-átcsoportosításra kerül sor, azt a Munkáltató köteles az NRSZH
ré szére hozzájárulás céljából e l őzetesen bejelenteni.
A támogatás folyósításával, elszámolásával összefüggő részletes szabályokat a Kormányrendelet III. fejezetében
foglaltak sze rint, jelen szerződés tartalmazza.
2. A Munkáltató vállalja, hogy
• a Kormányre ndeletben meghatározott rehabilitációs foglalkoztatá st., valamint annak személyi és tárgyi
felté tele it biztosítja, amennyiben a munkavállaló után egyéni támoga tásban részes ül, illetve az akkreditált
foglalkozta tói minő sé gét fenn kívánja tartani.
• A re habilitációs tanácsadónak a Kormányrendelet 12. § (2) be ke zdésében meghatározott felada tairól
nyilvá nta rtást vezet.
• A re habilitációs mentornak a Kormányrendelet 13. § (2) bekezdésében meghatározott feladatairól nyilvántartást
vezet .
• A se g í tő szemé ly - amennyiben a Munkáltató foglalkoztat - feladataina k ellátásáról a Kormányrendelet 14. § (2)
beke zdése szerinti nyilvántartást vezet.
3. Az

e ll e nőrzés rendjéről

a Kormányrendelet 16. és 40. §-ai, illetve jelen

s ze rződés

rendelkezik.

II. A felek kö telezettségei az é ves támogatási szerződésre vonatkozó rendelkezések szerint, a 2014 . évi
támogatás formájáról, mértékéről, a támogatás folyósításának időta rtamáról, a támogatás nyújtásának,
folyósít ásának egyéb feltételeiről.
1. Az NRSZH a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős min is zter döntése alapján 2014. évre

Legfeljebb 80 fő átlagos statisztikai állomány; létszám tartós foglalkoztatott (Konnányrendelet I.
FEJEZET 1. § 9. bekezdés) és 5 fő átlagos statisztikai állomány; létszám tranzit foglalkoztatott

(Konnányrendelet I. FEJEZET 1. § 10. bekeZdés), összesen legfeljebb 85 fő átlagos statisztika i
állomány; létszám megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához
a Kormá nyrendelet alapján vissza nem térítendő támogatáské nt a megváltozott munkaképessé gű
munkavállaló után fizetendő bérköltség, valamint a megváltozott mun kaképességű személy foglalkoztatásának
a megváltozott munkaképességből fakadó többletköltségei fina ns zírozásához 95 200 OOO Ft, azaz
kilencvenötmillió-kettőszázezer forint
ös szegű bér- és költségtámogatást nyújt a Magyar Köztársaság 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi
Erőforrások Minisztériuma fejezet 20. cím, 4 7. alcím "Megváltozott
:nunkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása" elnevezé s ű fejezeti kezel é sű előirányzat (ÁHT

ccxxx. törvény 1. sz. mellékIete, XX. Emberi

'lzonosítószám: 2649 23 ) 2014. évi kerete terhére.

'~gy fő tartós foglalkoztatott személyre a 2014. évre jutó egyéni támogatás ma ximális összege 1 120 OOO F t, azaz
'gymillió-százhúszezer fo rin t, egy fő tranzit foglalkoztatott személyre a 2014 . évre jutó egyéni támogatás maximális
nsszege 1 120 OOO Ft, azaz egymillió-százhúszezer forint.
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A támogatás a 2. sz. mellékletben, valamint a 2/a. számú útmutatóban megjelölt támogatható költségekhez
i gényelhető.

A számítás során a tartós foglalkoztatásba sorolt megváltozott munkaképességű munkavállalók csak a jelen
szerződésben foglalt létszámig vehetők figyelembe. Amennyiben a tartós foglalkoztatásba sorolt munkavállalók
létszáma mégis meghaladja a Szerződés lIll. pontjában a 2014. évre meghatározott létszámot, a többletlétszámra a
munkáltató csak a tranzit foglalkoztatásba sorolt munkavállalók utáni egy főre jutó támogatásra lehet jogosult. Ez
esetben a tartós foglalkoztatásba soroltak többletlétszáma beleszámÍthat a tranzit foglalkoztatásba sorolta k
e ngedélyezett létszámába. A tranzit foglalkoztatásba soroltak létszáma növekedhet, azonban támogatásra a
munkáltató csak a szerződésben meghatározott összesen létszámig jogosult. Amennyiben tartós foglalkoztatásba
sorolt munkavállaló helyett tranzit foglalkoztatásba sorolt munkavállaló foglalkoztatása valósul meg, abban az esetben
a munkáltató csak a tranzit foglalkoztatásba sorolt munkavállaló esetében egy főre jutó támogatásra lehet jogosult.
A j e len szerződés lIll. pontjában szereplő létszámot éves szinten kell teljesíteni. Amennyiben jelen szerződésben
rögzített létszámhoz képest az éves szinten ténylegesen foglalkoztatott megváltozott munkaképességű munkavállalói
létszám negatív irányba legalább 25%-os eltérést mutat, az a Munkáltató által benyújtott, a Kormányrendelet hatálya
alá tartozó következő pályázatok elbírálására kihatással lehet.
2. Az NRSZH a jelen szerződés aláírásával igazolja, hogya munkáltató benyújtotta a támogatás feltételét képező,
vonatkozó jogszabályokban rögzített okiratokat, illetve egyéb dokumentumokat, amelyek jelen szerződés
mellékleteit képezik:
• az államháztartásról szóló 2011 . évi CXCV. törvényben (a továbbiakban Áht.) valamint az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/201l. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.)
meghatározott, az állami támogatás folyósításához szükséges dokumentumokat, nyilatkozatokat,
• a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 14. §- a (a továbbiakban:
Közpénz tv.) szerinti nyilatkozatot,
• a Közpénz tv. 8. §- a szerinti közzétételi kérelmet,
• a rehabilitációs foglalkoztatáshoz kapcsolódó feladatok költségtervét,
• a bankszámláinak felsorolását,
• a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény szerinti felhatalmazói nyilatkozatokat
(azonnali beszedési megbízásra) valamennyi bankszámlájára.
3. A támogatás igénylésénél
a. a támogatott költségek meghatározásakor a 2/a. számú mellékletben foglaltak szerint kell eljárni,
b. a munkabér és a kapcsolódó közterhek összegének meghatározásakor a Kormányrendelet 21. §-ában foglaltak
az irányadók,
C.

a Kincstár és az NRSZH által kiadott Útmutató figyelembe vételével kell e ljárni,

d. nem támogatható a bérköltség
- ha a támogatással érintett munkavállaló,

1. öregségi nyugdíjra jogos ul t,
2.

munkaszerződés

szerinti napi munkaideje nem éri el a napi 4 órát,

3. foglalkoztatása nem a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) hatálya
alá tartozó munkaviszony keretében történik,
4. foglalkoztatására

munkaerő-kölcsönzés

munkaszerződéstől eltérő

keretében,
munkáltatónál kerül sor,
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5. munkaköre a meg lévő képességekkel, illetve az egészségkárosodás veszélye nélkül nem látható eL
6. esetében az Mt. szerinti teljesítménykövetelmény meg álla pításakor fig yelmen kívül hagyták
munkaképesség megváltozásából adódó teljesítménycsökkenés mértékét,
7. a munkabér kifizetése mellett munkát nem, vagy a
időben végez,

munkaszerződésben

megjelölt

időtartamtól

éi

kevesebb

8. ha a munkavégzés helye tekintetében nem teljesülnek a Kormá nyrendelet 3. §-ában foglalt feltételek,
9. ha nem biztosítottak a személyes rehabilitációs tervben megha tározott feltételek,
10. ha a munkavállalók foglalkoztatási körülményeinek ellenőrz é sét a munkáltató vagy más vállalkozás
érdekkörében végzett tevékenység esetén a vállalkozás nem teszi lehetővé,

11. ha a munkáltató a foglalkoztatási kötelezettségének nem tesz eleget.

e. Adott munkavállaló esetében a többletköltség csak akkor igénye lhe tő, ha a munkavállalóra a bérköltség
támogatásának feltételei teljesülnek.
4. Fel kell függeszteni az egyéni támogatás folyósítását. ha
a. a munkáltató

csődeljárás

alatt áll,

megkötését követően a munkáltató olyan nyila tkozatot tesz, vagy az NRSZH olyan
szerez tudomást, amely a költségvetési támogatás visszavonását, a támogatási szerződés
felmondását vagy az attól történő eláll ás t teheti szükségessé,

b. támogatási

szerződés

körülményrő l

c . a munkáltató a helyszíni

ellenőrzés

hiánypótlását az

előírt határidőbe n

nem, vagy nem teljes

körűen

teljesíti.

5. Meg kell szüntetni az egyéni támogatás folyósítását, ha
a. az egyéni támogatás megállapításának feltétele i nem teljesülnek,
b. a munkáltató a munkavállaló részére a munkabért nem fizeti meg,
c. a munkáltató a munkabér után
d. ha a
vagy

keretszerződést,

fizetendő

éves támogatási

adót, járulékot nem, illetve
szerződést,

határidőben

nem fizeti meg ,

vagy az egyéni foglalkoztatási megállapodást felmondj ák,

e. ha a munkáltató felszámolás i eljárás, végelszámolás , vagy egyéb megszüntetésre irányuló eljárás alatt áll.
6. A Munkáltató a havi támogatási igényét a székhelye szerint, területileg illetékes Kincstár Megyei Igazgatóság
ÁlJampénztári
Irodája
részére
(e l érhetőségük
a
Kincstár
honlapján ,
a
http://www.alla mkincstar.gov.hulkincstar/mmk-s_tamogatas címen elérhető ) j uttatja el a tárgyhónapot követő hónap
20 . napjáig, jelen szerződés mellékletében meghatározott formában és ad attartalommal. A Kincstár a határidő re
hibátlanul és hiánytalanul kitöltött támogatási igényt továbbítja az NRSZH részére.
A támogatási előleget az NRSZH 2014. évre megítélt támogatás 1/12-é nek megfelelő mértékben folyósítja, ezt
kcivetően a kormányrendelet 39. § (2)-(4) bekezdésében foglaltak szerint havonta a munkáltató igénylése alapján - a
Kincstár szabályszerű séget igazoló jelentése alapján - banki átutalással folyósítja, a jelen szerződésben megado tt
bankszámlára a következők szerint:
a. elszámolás akkor nyújtható be, ha a munkáltató a munkavállalók tá rgyhónapra járó munkabérét és annak
közterheit megfizette,
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b_ támogatás akkor folyósítható, ha annak kifizetését a munkáltató a Kincstár által meghatározott módon, az IKR
rendszeren keresztül igényli,
c. havonta legfeljebb a megítélt támogatás vonatkozó összege időarányos részének (a támogatásigénylésse l
érintett hónap és az azt megelőző hónapok együttes számának é s a jóváhagyott éves támogatás 1/12-ed
részének szorzata) és az addig folyósított összes támogatásnak a külónbözete igényelhető,
d. a tárgyhónapra vonatkozóan - a munkabéren és annak közterhein túlmenően - olyan, a támogatott feladatok
teljesítésével összefüggően ténylegesen felmerült költségek igényelhetők, amelyek jelen szerződés 2/a . sz .
mellékleteként csatolt Útmutatóban meghatározott költségek, és amelyeket a munkáltató számviteli (főkönyvi,
analitikus) nyilvántartásban elszámolt, feltéve, hogya pénzügyi teljesítés legkésőbb a támogatott foglalkoztatás
időtartamának lejártát követő második hónap 20. napjáig megtörténik.
e . a kormányrendelet 37. § (3) bekezdése és 38. § (1) e) pontjával összhangban támogatás legfeljebb a tényleges
foglalkoztatás alapján számított egyéni támogatások összegéig igényelhető,
f. a támogatott foglalkoztatás időtartama alatt az igényelt támogatás együttes összege nem haladhatja meg a
jelen szerződés szerinti 2014. évre vonatkozó támogatás összegét.

g. támogatás nem
részére.

igényelhető

a szociális hozzájárulási adó adójóváírásként, adókedvezményként igénybevett

Ame nnyiben a munkáltató az 5. számú melléklet adattartalma szerinti igénylést hibása n vagy hiányosan nyújtja be , a
Kincstár hiánypótlási felhívást küld ki, de a nem kifogásolt tételeket továbbítj a az NRSZH felé.
r\ hibás vagy hiányos elszámolással érintett tételeket annak kijavítását, illetve kiegészítését követő 30. napig utalja a z
NRSZH.
Ha a munkáltató az igénylését késedelmesen a tárgyhónapot követő 20-a után nyújtja be, a támogatást az NRSZH a
hibá tlan és hiánytalan elszámolás benyújtását követő 30. napig utalja.
III . A felek kötelezettségei
1. A Munkáltató jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy

a . a támogatás megállapítására vonatkozó jogszabályi feltételeket a támogatás folyósításának időtartama alatt
biztosítja, haladéktalanul, de legfeljebb 8 napon belül bejelenti, ha a támogatást megalapozó körülményeiben
változás, illetve a szerződést érintő változás következik be,
b . a foglalkoztatást a munkavállaló meg lévő képességeinek megfelelő, rehabilitációs célú munkavégzés keretében
biztosíga, amely a társasági szerződésében, alapító okiratában, alapszabályában megjelölt tevékEmységének
kifejtéséhez kapcsolódik,
c. jelen szerződéshez valamennyi fizetési számlájára vonatkozó, a számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatók által
befogadott, a munkáltató és az NRSZH együttes aláírásával történő visszavonásig érvényes beszedési
megbízásra vonatkozó, értékhatár nélküli felhatalmazást ad fedezethiány esetére legfeljebb 35 napos sorba
állítási kötelezettség megjelölésével, amelynek jogosultjaként az NRSZH, illetve a kezelésében lévő EMMI
kezelői alszámla jelölendő meg,
d . a tá mogatás folyósítását jelen szerződés II. fejezet 6. bekezdésében fogla ltak szerint igényli,
e. számviteli rendszerét úgy alakítja ki, hogya főkönyvi könyvelés, valamint az analitikus nyilvántartás alkalmas
legyen a támogatott költségek elkülönített nyilvántartására és ellenőrzésére,
f. a támogatás felhasználásáról az V. fejezetben foglaltak szerint beszámol,
g. a foglalkoztatási kötelezettség időtartama alatt nyilvántartást vezet, ame ly tartalmazza :
o a támogatással foglalkoztatott megváltozott munkaképességű munkavállalók munkavégzésének helyét, a
foglalkoztatás jellegét, valamint a munkavégzéssel töltött időtartamo kat,
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o a támogatással foglalkoztatott megváltozott munkaképességű munkavállalók természetes
személyazonosító adatait, a társadalombiztosítási és adóazonosító jeiét, egészségi állapotá nak
(össz-szervezeti egészségkárosodásának/munkaképesség-csökkenésének) mértékét, továbbá az ezek
igazolását szolgáló okirat másolatát,
o a Kormányrendelet alapján nyújtott támogatások, és más állami vagy európai uniós forráshól származó a munkáltató által foglalkoztatott megváltozott munkaképes ség űekre vagy azok csoportjaira tekintettel
nyújtott - támogatás együttes összegét, és a nyilvántartást a támogatás mE!gszűnését követő 10. év
végéig megőrzi,
h.

segítő személy, rehabilitációs tanácsadó, rehabilitációs mentor fogl alkoztatása esetén, a
kimutatást vezet, amely tartalmazza:

o a segített megváltozott

munkaképességű

tevékenységről

olyan

személy(ek) nevét,

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

időtartamot,

i. a

fizetési számlájának, vagy egyéb bankszámlájának megvá ltozásáról az NRSZH-t a benyújtott.
változásbejegyzési kérelemnek, és a cégbíróság elektronikus té r t ivevényének, vagy változásbejegyzés
e-aktájának vagy a bankszámla megnyitását igazoló dokumentumok megküldésével 8 napon belül értesíti, és az
új bankszámlára vonatkozóan a c) pontban megadott felhatalmazást megadja,

j. a tulajdonos, munkáltató változását a benyújtott változásbejegyzési ké relemnek, és a cégbíróság elektroniku s

tértivevényének, vagy változásbejegyzés e-aktájának megküldésével 8 napon belül bejelenti az NRSZH-hoz
szerződésmódos ítás céljából,
k. Iejart

esedékességű

határidő

adó- vagy adók módjára behajtandó egyéb meg nem fizetett köztartozása van, azt, a fizetési
lejártától számított 8 napon belü!, de legkésőbb a támogatás igényléséig írásban bejelenti,

1.

csőd-, felszámolá si, végelszámolási eljárás, kényszertörlési eljárás, végrehajtás megindításáról az NRSZH-t 8
napon belül tájékoztatja,

ID.

a támogatás folyósításának megszűnését követő 10 éven belül - az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a
továbbiakban: EMMI) az NRSZH vagy a rehabilitációs szakigazga tási szerv (a továbbiakban: RSZSZ)
megkeresésére - a támogatási eszköz hatékonyságának vizsgálatához szükséges információt szolgáltat,

n. az ellenőrzés lefolytatásában közreműködik, az ellenőrzéshez szükséges iratok megtekintését, a munkavégzés
és foglalkoztatás körülményeinek vizsgálatát lehetővé teszi,
o. 8 napon belül bejelenti, ha a támogatott megváltozott
tekintettel egyéb támogatásban részesü!,

munkaké pes ségű

munkavállaló foglalkoztatás ára

p. a támogatás felhasználásáról számvitelileg elkülönített nyilvántartás t vezet és a támogatással kapcsolatos
minden szerződést, a szerződés azonosítására alkalmas módon zárad ékolt számlát, bizonylatot illetve más
okiratot azok keltezésétől számított legalább 10. évig megőriz, valamint lehetővé teszi, hogy az NRSZH , az
Állami Számvevőszék (a továbbiakban: ÁSZ), a Kincstár, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal,(a továbbiakban:
KEHI), az EMMI, az RSZSZ, illetve képviselőjük azokba betekintsen,
q a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 81. § (2)-(4) bekezdésének rendelkezéseire tekintettel a
tamogatás felhasználásáról való tájékoztatást üzleti titokra való hivatkozással nem tagadja meg,
r. a támogatás felhasználása során a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII . törvény szerint jár eL amennyiben
ennek feltételei fen nállnak,
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S.

ha a foglalkoztatottak létszáma a 25 főt meghaladja, a támogatás fe ltétele, hogy munkáltató a megváltozott
személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (a
továbbiakban: Mmtv.) 22. §-a szerinti megváltozott munkaképességű személyeket az Mmtv. 23. § (1)
bekezdésében meghatározott kötelező foglalkoztatási szint felett foglalkoztasson,
munkaképességű

t. ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában a támogatás halmozódása a Bizottság 800/2008/EK
rendelete (a továbbiakban: általános csoportmentességi rendelet) 7. cikk (4) bekezdésében foglaltak szerint
lehetséges,
u. a munkapróba keretében
eljárni,

történő

foglalkoztatás esetén köteles a Kormányrendelet 42. §-ában foglaltak szerint

v. a Kormányrendelet 32. § (4)-(7) bekezdésében meghatározott fe ltételek teljesülése esetén, az ott
kötelezettségeket teljesíti,

w. teljesíti a mindenkori minimálbér, illetve garantált bérminimum megfizetésére vonatkozó

előírt

előírásokat.

2. A Munkáltató jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy

• a munkáltató által ténylegesen megfizetett, a támogatásba bevont megváltozott munkaképességű
munkavállalók bérköltségének legfeljebb 75%-a támogatható,
• a fenti ponttól eltérően a bérköltség legfeljebb 100 %-a támogatható, ha a munkáltató közhasznú jogállású
egyesület, alapítvány, vagy nonprofit gazdasági társaság, és az általa végzett a létesítő okiratában közhasznú
tevékenységként megjelölt tevékenység nem minősül gazdasági-vállalkozási tevékenységnek, továbbá a
támogatással érintett munkavállalók foglalkoztatására, kizárólag közhasznú tevékenységként megjelölt, nem
gazdasági-vállalkozási tevékenység keretében kerül sor. A bérkölt ség 100 % -ban történő támogatásának
feltétele, hogya közhasznú jogállásúként nyilvántartásba vett szervezet létesítő okiratában a közhasznú
tevékenységek felsorolásán kívül, a közfeladat(ok) megnevezése, valamint az azt megalapozó jogszabályhely
megjelölése is szerepeljen,
•

2014.

évtől

hatályba lépett a Kormányrendelet degresszivitásra vonatkozó szabálya,

• a teljes havi keretösszeg felhasználásának feltétele - a rehabilitációs foglalkoztatásban részt vevő
munkavállalók általledolgozott összes munkaórát figyelembe véve - a havi átlagban legalább napi 5 órás
időtartamú foglalkoztatás,
• a havi átlagban napi 5 órát el nem érő foglalkoztatás esetén csak a havi keretösszeg időarányos része
használható fel,
• a III. fejezet 1. bekezdés p) pontban meghatározott ellenőrzésre jogosult szervezetek az átutalt támogatás
jogszerű és szerződésszerű felhasználását ellenőrizhetik,
• köteles az ellenőrzés érdekében a jogszabályban meghatározott elle nőrzési szervek képviselőit ellenőrzési
munkájukban a helyszínen is - a megfelelő dokumentumok, számlák, a program megvalósítását igazoló
okmányok. bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, illetve a fizikai teljesítés vizsgálatában - segíteni.
• köteles biztosítani annak lehetőségét, hogy az NRSZH, illetve az általa megbízott személy vagy szervezet a
feladat teljesítésének ideje alatt és azt követően a támogatási előleg felhasználásának jogszerűségét - beleértve
a jelen szerződésnek való megfelelőséget is - folyamatosan ellenőrizhesse ,
• támogatás kizárólag akkreditált munkáltató részére nyújtható.

3 Az NRSZH:
a. köteles a jogszabályi, továbbá a jelen szerződésben részletezett támogatási feltételek teljesülése, illetőleg a
munkáltatói kötelezettségek teljesítése esetén a munkáltatónak a II. fejezet 1. bekezdésében meghatározott
támogatást megfizetni,
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b . a támogatást, a munkáltató határidőre benyújtott hibátlan és hiánytalan igénylése alapján - amennyiben a
folyósítás alapját képező feltételek együttesen teljesülnek - haladéktalanul, de legkésőbb a jogosultság!
hónapot követő hónap 8. napjáig a munkáltató részére átutalni,
szerződésben

c. jogosult a

foglaltak betartását - az RSZSZ, a Kincstá r,

illetőleg szaké rtők közreműködéséve l

-

ellenőrizni.

IV. A szerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, a
támogatás folyósításának megszüntetése

1. A

szerződés

2. A

szerződés megszűnik

a. a

szerződés

megszegésének következménye, a

az NRSZH és a Munkáltató közös megegyezése alapján módosÍtható.

szerződés időtartamának

leteltével,

b. a munkáltató jogutód nélküli

megszűnésével,

vagy

c. rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány visszavonásával.

3. Az NRSZH a
megszünteti, ha

szerződést

azonnali hatállyal {elmondja , és a támogatás további folyósítását azonnali hatállyal

a. a Munkáltató a rehabilitációs foglalkoztatást megszünteti
b. a Munkáltatóval szemben a
eljárás indul,

szerződés

megkötését

követően

felszámolási, végelszámolásL kényszertörlési

c. az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogya Munkáltató a jogszabályi vagy
súlyosan és ismételten megszegi,
d. a Munkáltató jelen
e . a jelen

szerződés

szerződés

mellékletét

képező

szerz ődéses

kötelezettségét

nyilatkozatok valamelyikét visszavonja,

III. fejezet 1. bekezdés n}, q}, r} és s} pontjában

előírt

kötelezettségének nem tesz eleget, vagy

f. a Munkáltató a támogatás felhasználására vonatkozó ellenőrzéstűrési kötelezettségének nem tesz eleget, illetve
akadályozza az ellenőrző szerv, személy tevékenységét.

4. Az NRSZH a szerződést azonnali hatállyal {elmondhatja , és a támogatás további folyósitását azonnali hatállyal
megszüntetheti, ha a munkáltató,
a. a jelen szerződés III . fejezet 1. bekezdés gL h}, il. kl, Pl. u}, v) és w) pontjaiban előírt kötelezettségének nem
tesz eleget, és megjelölt határidőre sem pótolja hiányosságát,
b. személyében az Mt. VI. fejezetében foglaltak alapján munkajogi jogutódlás történik, kivéve, ha a jelen
szerződést megkötő munkáltató helyébe lépő jogutód - a jogutódlásról szóló megállapodásban rögzített
időpontban, munkaviszonyban álló - valamennyi átvett munka vá llaló munkáltatója lesz, valamint
maradéktalanul megfelel a vonatkozó jogszabályok és jelen szerződés összes feltételének,
c. az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogya munkáltató a jogszabá lyi, illetve szerzódéses kötelezettségét
megszegi, vagy
d. a munkáltatóval szemben a szerződés megkötését követően csőd, végrehajtási, vagyadósságrendezési eljárás
indu!'
~\ m e nnyiben a 3. és 4. pontban felsorolt esetekben jogosulatlan támogatás kifizetés is történt, akkor azt a
munkáltató köteles visszafizetni.
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5. Az NRSZH a munkáltató részére kifizete tt jogosulatlan támogatást visszaköveteli, ha
a. a munkáltatónak adó- vagy adók módjára behajtandó egyéb, lejárt esedékességű köztartozása van, kivéve, ha az
adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,
b. a támogatással érintett munkavállaló részére a munkabért, illetve annak közterheit nem, illetőleg határidőben
nem fizeti meg, kivéve, ha a határid ő n túli kifizetésnek az az oka, hogya támogatás folyósítása - az NRSZH
érdekkörén kívül felmerült okból - határidőben nem történt meg,
c. olyan időtartamra igényelt és kapott támogatást, amelyre munkabér
adófizetési kötelezettség nem terheli,
d. olyan

időtartamra

illetőleg

munkabérhez kapcsolódó

igényelt és kapott támogatást, amelyre támogatás nem folyósítható,

e. a támogatást a munkáltató jogalap nélkül vette fel; ez utóbbi esetben a támogatást, illetőleg annak arányos
részét akkor is köteles visszafizetni, ha a jogalap nélküli kifizetés nem a munkáltató szerződésszegésének
következménye.

6 . Az NRSZH a szerződéstől eláll és a teljes támogatási összeget visszaköveteli, ha az alábbi {eltételek közül
legalább egy teljesül:
a. a munkáltatóról hitelt érdemlően be bizonyosodik, hogya támogatási igény benyújtásakor a támogatási döntést
érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott illetve a döntést befolyásoló tényt, adatot,
körülményt elhallgatott,
b. a munkáltatóról bebizonyosodik, hogyaKözpénz tv. 6 . §-a alapján nem
C.

a munkáltató a támogatás igénylésé nek
törvényi feltételeinek,

időpontjában

a. a

{üggően

a

támogatásban,

nem felelt meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok

d. a munkáltató a támogatást nem a vonatkozó jogszabályoknak

7. Az NRSZH a kötelezettségszegés súlyától
legalább egy bekövetkezik:

részesíthető

megfelelő

szerződést

célra használja fel.

{elmondhatja , ha az alábbi körülmények közül

szerződésben

szerződésben

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

b. a munkáltató a
eleget,

szerződésben

foglalt bejelentési kötelezettségének nem vagy 30 napon túl késedelmesen tesz

c. a munkáltató a jelen szerződésben meghatározott beszámolási kötelezettségének nem tesz eleget és azt a
hiánypótlásra történő felhívás után sem pótolja.
8. Amennyiben a kifizetett támogatás visszakövetelésére kerül sor, a közigazgatási hatósági eljárás és

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. CXL. törvény 132. § (2) bekezdése alapján, a munkáltató az
igénybevett támogatást az igénybevétel el ső napjától a visszafizetés papj áig terjedő időszakra vonatkozóan minden
naptári nap után a felszámítás időpontj ában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd részének
megfelelő mértékben számított késedelmi pótlékkal növelten köteles az NRSZH részére visszafizetni.
a. A munkáltató a visszafizetési köt e lezettségét az NRSZH által kezelt EMMI Fejezeti Alszámla-NRSZH
elnevezésű, Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01220328-50000270 számú számlára köteles
teljesíteni oly módon, hogy megjelöli jelen szerződés számát.
b. Ha a visszafizetési kötelezettség az NRSZH adminisztratív hibájából keletkezik, a támogatás visszafizetése a
megállapított határidőig pótlékmentes.
c. Ha az NRSZH a szerződéstől eláll, vagy azt felmondja. illetve a jogosulatlanul igénybe vett támogatást
visszaköveteli, külön hatósági döntésbe n rendelkezik a visszakövetelendő támogatás pontos összegéről.
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V. A támogatás elszámolása, beszámolási kötelezettség
1. A munkáltató köteles a 2014. évre terjedő támogatás felhasználásának szerződés szerinti beszámolóját

elkészíteni, és azt - a pénzügyi beszámolóval együtt - a tárgyidőszakot követő harmadik hónap első napjáig a
Kincstár részére, az általa meghatározott formában, két példányban írásban, valamint elektronikusan
megküldeni.
A beszámoló tartalmazza:
• a szerződésben vállalt feladatok, kötelezettségek
valamint

teljesítéséről

szóló számszaki és szöveges értékelést,

• a kötelezettségek teljesítését alátámasztó tény adatokat az NRSZH által meghatározott formában és
tartalommal.
2. A támogatás ból finanszírozható költségek között csak a szerződésben vállalt támogatott feladatok teljesítésével
összefüggően, a támogatásra jogosultság időszakában felmerült , a szerződés azonosítására alkalmas módon
záradékolt számviteli bizonylattal alátámasztott és számviteli nyilvántartásokban elszámolt, jelen szerződés
mellékIete szerinti Útmutatóban (2/a. sz. melléklet) feltüntetett költségeket lehet szerepeltetni, feltéve, hogya
pénzügyi teljesítés is megtörtént a támogatási időszakot követő második hónap 20. napjáig.
3. Az elszámolási kötelezettséggel járó időszakon belül feltárt jogosulatlanul igénybe vett támogatást a
munkáltató önkorrekció keretében rendezi, ellenkező esetben az a tárgyévet követően - késedelmi pótlékkal
növelten - visszakövetelésről rendelkező jogerős hatósági döntés alapj án kerül végrehaj tásra .
4. Ha a beszámoló és a záró helyszíni ellenőrzés alapján megállapítást nyer, hogya kiutal t támogatás összege
meghaladja a támogatásból finanszírozható összeget, a különbözetet - a jogosulatlan igénybevétel napjától a
jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd részével számított késedelmi pótlékkal növelten - a munkáltató
köteles visszafizetni a Kincstár általlefolytatott záró ellenőrzés lezárását követően kiállított visszakövetelésről
rendelkező döntés közlésétől számított 30 naptári napon belü!.
5. A támogatás felhasználásának szabályszerűségét pénzügyi szempontokból a Kincstár az igénylés kiutalása
benyújtott dokumentumok alapján, valamint azután a helyszínen ellenőrzi.

előtt

VI. Egyéb feltételek, kötelezettségek, kikötések

1. A munkáltató hozzájárul, valamint gondoskodik az érintett munkavállalók hozzájárulásáról, hogyamegváltozott
munkaképességű munkavállalók foglalkoztatására tekintettel nyújtott további támogatásokra, valamint a jelen
Szerződésben foglaltak szerint nyújtható támogatásra vonatkozó adatokat az NRSZH , az EMMI, az RSZSZ,
továbbá a Nemzeti Adó és Vámhivatal, valamint a Kincstár kezelje.
2. A munkáltató vállalja a folyamatos együttműködést a foglalkoztatás helye szerinti RSZSZ-szel, továbbá vállalja,
hogyamegüresedő munkahelyek feltöltését, illetve a vállalt többletlétszám felvételét az illetékes RSZSZ
rehabilitációs célú munkaközvetítői tevékenységének igénybevételével végzi el. Az ehhez szükséges
tájékoztatás adása, együttműködés során tekintetbe veszi, hogy az RSZSZ a benyújtott munkaerő igényre
legkésőbb 3 munkanapon belül kezdi el a munkaközvetítői tevékenységet.
3. A felek tudomásul veszik, hogya szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését az ellenőrzésre jogosult
szervezetek ellenőrizhetik. A munkáltató - az esetleges vizsgálat esetén - vállalja, hogy az Állami
Számvevőszék, az NRSZH, a Kincstár illetve a KEHI részére a kért felvilágosítást megadja, jelen szerződés
teljesítésével kapcsolatos iratokat bemutatja, és szükség esetén másolatban átadja.
4. A munkáltató tudomásul veszi, hogya szerződés megkötése után az EMMI - szükség esetén szakértők
közreműködésével - szakmai ellenőrzéseket végezhet a vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében .
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5. Az ellenőrzés a támogatás folyósítás napjától a folyósítás befejezését követő 10 éven belül bármikor történhet .
A munkáltatónak az alapbizonylatokat a támogatás befejezését köve tően legalább 10 évig meg kell őriznie.
6. A munkáltató a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arró!, hogy a jelen szerződés alapján benyújtott
igénylésben szereplő számviteli bizonylatok vonatkozó tételeit, banki átutalási igazolásokat, számlákat más
támogató felé nem számolja el.
7. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, a Kormányrendelet, valamint a 95/2012 (V. 15.) Korm. rendele t
vonatkozó rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.
8. A szerződés megkötését követően a támogatás kedvezményezettjének nevét, a támogatás célját, és összegét az
NRSZH honlapján, 60 napon belül közzé kell tenni.
A jelen szerződés 2 db egymással mindenben megegyező 16 számozott oldalból álló példányban készült. Szerződő
fe lek a jelen szerződés tartaImát megismerték, közösen értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt ,
jóváhagyólag írják alá.

MiProdukt Kft.
Miskolc, ......... .................... .

3526 Miskolc, Blaskovics u. 22. sz.
Adószám: 11078139-2-05
Cgj . 05-09-003780
UniCredit Bank Zrt'10918001-00000004-06970000

.C~~ c:;:: i.3~8OO~.0000 0004 0697 0000
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:.~~ ... .... .. .. ... .

munkáltató

Dr. Pósfai Gábor
NRSZH

. . . . . . . .... . . . .tllJ.. . . '
pénzügyi

ellenjegyző

'.

elen

szerződés

elválaszthatatlan részét képezik a

következő

mellékletek:

l A Munkáltató székhelyein/telephelyein megajánlott kapacitás
: Foglalkoztatáshoz kapcsolódó összes költség részletezése
la Útmutató a 2014. évi havi bér-, és költségtámogatás összege elszámolásához

. AHT szerinti nyilatkozat
!

Adatlap támogatási

szerződéshez

Fiszámolási dokumentumok
\ A közpé nzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007 . évi CLXXXI törvény szerinti összeférhetetlenség,
etve érintettség fennállásáró!, vagy hiányáról
-; '\Jyilatkozat állami befolyás alatt álló gazdasági társaságról
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8 Közzétételi kérelem
9 A Munkáltató bankszámláinak felsorolása
J O Felhatalmazói nyilatkozatok

12/16

Szerződés

Pályazói azonosító: REHAB-14-1TF-0317

száma: FRF-C/0132-l/201 1

IKR azonosító: SZ-REHAB-14-1TF-0317/l

1/2014. sz. melléklet

A MIPRODUKT Reklám- és Nyomdaipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság MUNKÁLTATÓ
SZÉKHELYÉN/TELEPHELYEIN FELAJÁNLOTT KAPACITÁS

Napi

munkaidőben

Ssz.

foglalkoztatott megváltozott

Székhely/Telephely

munkaképességű

Felajánlani kívánt
megnevezése

mukakőr

munkaválallói létszám

Tartós
foglalkoztatásban

Tranzit
foglalkoztatásban

8.0

2.0

0.0

7.0

8.0

0.0

6.0

5.0

1.0

5.0

1.0

0.0

4.0

8.0

0.0

5 .0

1.0

0.0

4.0

1.0

0.0

8.0

1.0

0.0

6.0

3.0

0.0

Munkakőrőnkénti

átlagos
napi
munkaidő

1.

2.

3.

4.
I

3526 Miskolc Blaskovics utca
22

kisegítő

9119 - Egyéb takarító és

3526 Miskolc Blaskovics utca
22

kisegítő

3526 Miskolc Blaskovics utca
22

kisegítő

3526 Miskolc Blaskovics utca
22

kisegítő

3526 Miskolc Blaskovics utca
22

kisegítő

3526 Miskolc Blaskovics utca
22

kézbesítő

3526 Miskolc Blaskovics utca
22

kézbesítő

3526 Miskolc Blaskovics utca
22

építőipari

9119 - Egyéb takarító és

9119 - Egyéb takarító és

9119 - Egyéb takarító és

I
5.

I

6.

I
i

!

9119 - Egyéb takarító és

9233 - Hivatalsegéd,

I

•
7

,

9233 - Hivatalsegéd,

!.
! 8.

).

9329 - Egyéb egyszerű
foglalkozású

7231 - Nyomdai

előkészítő

13/16

Szerződés száma: FRF-Cj0132-l/201 1
IKR azonosító: SZ-REHAB-14-TIF-0317/fl

Pal"ázói azonosító: REHAB-14-TIF-0317

5sz.

5zékhelyrrelephely

Felajánlani kívánt
mukakör megnevezése

Munkakőrőnkénti

átlagos
napi

Tartós
foglalkoztatásban

Tranzit
foglalkoztatásban

munkaidő

3526 Miskolc Blaskovics utca
22

10.

3526 Miskolc B1askovics utca
22

9225 - Kézi csomagoló

6 .0

2.0

0.0

11.

3526 Miskolc Blaskovics utca
22

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

6 .0

1.0

0.0

12 .

3526 Miskolc Blaskovics utca
22

9225 - Kézi csomagoló

4 .0

1.0

0.0

13 .

3526 Miskolc Blaskovics utca
22

9225 - Kézi csomagoló

8.0

1.0

0.0

14.

3526 Miskolc Blaskovics utca
22

4112 - Általános irodai
adminisztrátor

8.0

3.0

1.0

15 .

3526 Miskolc Blaskovics utca
22

3632 - Marketing- és

8.0

1.0

0.0

pr-ügyintéző

I

16.

3526 Miskolc Blaskovics utca
22

7233 - Könyvkötő

6.0

2.0

0.0

I 17

3526 Miskolc Blaskovics utca
22

7233 - Könyvkötő

7.0

2.0

0.0

3526 Miskolc Blaskovics utca

7212 - Szabó, varró

6.0

4.0

0.0

7212 - Szabó, varró

7 .0

9.0

1.0

I

I

I
I

18

22

I

I 19.
I
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Ssz.

SzékhelyfTelephely
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Felajánlani kívánt
mukakör megnevezése

Munkakörönkénti
átlagos
napi

Tartós
foglalkoztatásban

Tranzit
foglalkoztatásban

munkaidő

3526 Miskolc Blaskovics utca
22

20.

3526 Miskolc Blaskovics utca
22

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

7.0

3.0

0.0

2l.

3530 Miskolc Városház tér 8

9112 - Intézményi takarító
és kisegítő

4.0

4.0

1.0

22.

3530 Miskolc Városház tér 8

9112 - Intézményi takarító
és kisegítő

6.0

8.0

1.0

23 .

3530 Miskolc Széchenyi utca
35

9119 - Egyéb takarító és

6.0

2.0

0 .0

kisegítő

3530 Miskolc Széchenyi utca
35

4.0

3.0

0.0

kisegítő

4.0

0.0

80.0

5.0

24.

9119 - Egyéb takarító és

~

1 25.

I

3530 Miskolc Széchenyi utca
35

9119 - Egyéb takarító és

7.0

kisegítő

li Összesen
-
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Munkaidő-keretben

foglalkoztatott megváltozott

munkaképességű

munkaválalIói létszám

-

SzékhelyfTelephely

Ssz.

Felajánlani kívánt
mukakör megnevezése

Munkakörönkénti
átlagos
napi

Tartós
foglalkoztatásban

Tranzit
foglalkoztatásban

O

O

munkaidő

Összesen

"]'l"

•

'l
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