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Jászberény Város Önkormányzata 433,1 millió forint 100%-os intenzitású 
támogatást nyert „Helyi foglalkoztatási együttműködés, PAKTUM megvaló-
sítása a Jászberényi Járásban” című, TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00004 azo-
nosítószám projekt megvalósítására.

Jászberény Város Önkormányzata 2016-ban támogatási kérelmet nyújtott 
be Terület-és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül. A pályá-
zat megvalósítása konzorciumi formában történik az állami foglalkoztatási 
szervként eljáró Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal közreműkö-
désével.

A konzorcium célja, hogy Jászberény Járás határain belül egy átfogó, jól 
működő foglalkoztatás növelését célzó együttműködés (paktum) jöjjön lét-
re, mely hosszú távú, fenntartható megoldást jelent a térség foglalkoztatási 
problémáira. A pályázati program főtevékenységként támogatja a foglalkoz-
tatási megállapodás, Paktum létrehozását, illetve lehetőséget biztosít mun-
kaerő-piaci programok, képzések megvalósítására, célcsoportok támoga-
tására.

A paktumszervezet Jászberény Város Önkormányzata, a Jász-Nagykun-Szol-
nok Megyei Kormányhivatal, a „Helyet!” Alapítvány együttműködésével jött
létre

A projekt keretében a város területén működő vállalkozások és egyéb mun-
káltatók munkaerő-igényeiből kiindulva, képzési és foglalkoztatási progra-
mok valósulnak meg, amelyek hozzájárulnak a munkaerőpiac bővítéséhet, a 
hátrányos helyzetű és inaktív, a térségben munkát vállalni szándékozó cél-
csoportokba tartozó személyek képzéséhez és elhelyezkedéséhez.

A projekt célkitűzései szerint a támogatások eredményeként a munkaerő 
piaci programokba min 355 fő kerül bevonásra, akik közül az álláshoz jutók 
száma legalább 243 fő (közülük 73 fő képzésen is részt fog venni). A támo-
gatást követő 6 hónappal állással rendelkezők száma 97 fő.

A program keretében 2017 tavaszán létrejön a Paktumiroda, melynek fela-
data a paktumtagok és egyéb szervezetek közötti koordináció és informá-
cióáramlás fenntartsa, a kapcsolatrendszer működésének biztosítása.

TÁJÉKOZTATÓ
álláskeresők részére

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló
A TOP-5.1.2.-15-JN1-2016-00004 Helyi foglalkoztatási együttműködés, 
paktummegvalósítása a Jászberényi Járásban elnevezésű munkaerőpiaci 

programról

A program célja:

A programok célja, hogy az Európa 2020 Stratégia által a foglalkoztatás 
területén megfogalmazott célkitűzések megvalósulásához térségi és helyi 
szintű foglalkoztatási- és gazdaságfejlesztési programok kidolgozásával és 
megvalósításával járuljon hozzá. Az Európai Szociális Alap (ESZA) célki-
tűzése, hogy csökkentse a tagországok munkanélküliségét. A TOP-5.1.1-
15, TOP-5.1.2-15, TOP-6.8.2-15 programok személyre szabott szolgálta-
tásokkal, támogatási formákkal kívánják elérni a munkaerőpiacra való be-, 
illetve visszajutást. 
A térségi és helyi szintű foglalkoztatási- és gazdaságfejlesztési programok 
megvalósításában a kormányhivatalok részt vesznek, szorosan együttmű-
ködve a járási hivatalokkal.

A program célcsoportjai:

A programban meghatározott munkaerőpiaci tevékenységekbe az adott tér-
ségben munkát vállalni szándékozó, álláskereső hátrányos helyzetű szemé-
lyek, inaktívak, valamint a közfoglalkoztatásból a versenyszférába visszave-
zethetők vonhatóak be. 
A programba vonás szempontjából hátrányos helyzetűnek minősülnek: 
• Alacsony iskolai végzettségűek (legfeljebb általános iskolai végzettség, 
ISCED 1-2 szakképzés nélkül),
• 25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők, 
• 50 év felettiek,
• GYED-ről, GYESE-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyer-
meket egyedül nevelő felnőttek,
• Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők,
• Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek (a munkanélküliségben töl-
tött időtartamba az álláskeresés és a közfoglalkoztatásban történő részvétel 
időtartama is beszámítható - Foglalkoztatáspolitikai szempontból a területi 
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sajátosságok miatt eltérő, hogy ki számít az adott területen tartós munkanél-
küliséggel veszélyeztetetteknek.  A veszélyeztetettséget jelentő munkanél-
küliségi időtartam a megyei foglalkoztatási főosztályok által kerül meghatá-
rozásra, minimum 3 hónap.)
• Megváltozott munkaképességű személyek 
 • Roma nemzetiséghez tartozó személyek 
 A program célcsoportjába tartoznak az inaktív személyek is, akik a prog-
ramba való bevonás előtt nem dolgoztak, illetve nem volt rendszeres jöve-
delmet biztosító munkájuk, és nem is kerestek munkát, vagy kerestek, de 
nem tudtak volna munkába állni. Ők jellemzően nem regisztrált álláskeresők, 
de az aktivitás erősítésével és támogatásokkal a program esetükben is hoz-
zájárul a munkaerőpiaci beilleszkedéshez. (pl. rehabilitációs járadékban, va-
lamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban nem része-
sülő vagy gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, 
illetőleg gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesülő személyek 
esetén).  
A program keretében a 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet 11.§ (2) bekezdé-
se alapján az állami foglalkoztatási szervként eljáró kormányhivatalok/járási 
hivatalok bértámogatást azon álláskeresők elhelyezkedése érdekében nyújt-
hatnak, akik 
• legfeljebb alapfokú végzettséggel rendelkezik vagy, 
• 25 életévét nem töltötte be vagy,
 • 50. életévét betöltötte vagy, 
 • a járási hivatal legalább hat hónapja álláskeresőként nyilván tartja   
vagy, 
• saját háztartásában egy vagy több eltartott személlyel egyedül   
élő felnőtt, vagy, 
 • 12 hónapon belül gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelé-  
si támogatásban, illetőleg terhességi-csecsemőgondozási díjban,   
gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesült, vagy 
 • nappali tagozatos tanulmányait legalább két éve fejezte be, és   
még nem állt rendszeres fizetett alkalmazásban. 
Tájékoztatásul jelezzük, hogy a jogszabályok szerint:
álláskereső az, aki
• a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik   
(a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján    
munka viszonyt létesíthet) és
 • oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat és
 • öregségi nyugdíjra nem jogosult, valamint rehabilitációs járadék-  

ban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban nem részesül 
és
 • az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony és a nevelő  
szülői foglalkoztatási jogviszony, kivételével munkaviszonyban nem   
áll, és egyéb kereső tevékenységet sem folytat és
 • elhelyezkedése érdekében az állami foglalkoztatási szervvel együttműkö-
dik és 
 • akit az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántart.

Nem lehet a munkaerőpiaci programba vonni azt a személyt, aki bár 
egyéb jellemzői alapján a célcsoportok valamelyikébe tartozhatna, de 

• aki még közfoglalkoztatásban van,
• aki a Nemzeti Foglalkoztatási Alap Foglalkoztatási Alaprészének decent-
ralizált keretéből, valamint képzési keretéből támogatásban részesül,
• aki támogatott vagy támogatás nélküli foglalkoztatásban/önfoglalkozta-
tásban, vagy bármely forrásból megvalósuló nappali tagozatos oktatásban/
képzésben vesz részt 
• akinek állami foglalkoztatási szerv által folyósított és jogerős határozattal 
visszakövetelt, támogatással összefüggő fizetési kötelezettsége áll fenn, 
• aki másik kormányhivatal által bonyolított munkaerőpiaci programban vesz 
részt,
• aki más, hasonló célú ESZA projekt egyidejű résztvevője, (kivéve adóked-
vezményekkel kapcsolatos projekt),
• akivel összefüggésben a kormányhivatal által korábban indított bármely 
projektet, illetve projektszakaszt érintően a nyomon követés nem zárult le. 
Ettől abban az esetben lehet eltérni, ha az egymást követő munkaerőpiaci 
programok egymásra épülő segítséget biztosítanak az egyénnek, például az 
egyik program támogatott képzése után a másik program arra ráépülő vagy 
munkahelyi háttérrel bíró képzést támogat, vagy foglalkoztatáshoz, önfoglal-
koztatóvá váláshoz támogatást biztosít.

A munkaerőpiaci program által nyújtható szolgáltatások,támogatások
A program szolgáltatási és támogatási programelem-kínálatából olyan segí-
tő tevékenységek választhatók ki a résztvevők számára, amelyek hozzájárul-
nak a résztvevő munkaerőpiaci esélyeinek javításához, személyes fejlődésé-
hez. Az állami foglalkoztatási szerv és az egyén közös elképzelése alapján 
kerül sor az egyéni programot tartalmazó megállapodás aláírására, ebben a 
dokumentumban rögzítik a lebonyolítás módját, az azzal kapcsolatos tudni-
valókat, az elérendő cél érdekében vállalt kötelezettségeket.
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A képzéshez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó, alábbi tevékenységek tá-
mogathatóak (kizárólag a megyei kormányhivatalok megvalósításával, azok 
szakmai szabályozása szerinti mértékben és időtartamban):
Foglalkoztatást elősegítő képzésben történő részvétel támogatása
• képzési költség támogatása (egyéni és csoportos egyaránt) 
 • a képzéshez kapcsolódó (helyi/helyközi) utazás, szállás és étkezés támo-
gatása 
 • a képzés idejére szóló keresetpótló juttatás és járulékainak biztosítása
 • a képzés ideje alatt igénybevett gyermekfelügyelet költségeinek támoga-
tása
 • a képzés ideje alatt a hozzátartozó gondozásával járó költségek támoga-
tása
 Elhelyezkedést segítő támogatások 
 • bértámogatás nyújtása 
 • munkatapasztalat-szerzést elősegítő bérköltség-támogatás nyújtása (leg-
feljebb 90 nap)
 • legfeljebb 8 havi bérköltség-támogatás 4 hónap továbbfoglalkoztatási kö-
telezettséggel
 • a munkába járáshoz, munkatapasztalat-szerzéshez kapcsolódó utazás tá-
mogatása 
 • mobilitás támogatása (lakásbérleti hozzájárulás és a heti ingázás kezdeti 
nehézségeit megkönnyítő, ideiglenes támogatás). 
Munkaerőpiaci szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos támogatások 
 • a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos (helyi/helyközi) utazási költ-
ség támogatása 
 • a szolgáltatáshoz kapcsolódó keresetpótló juttatás és járulékainak bizto-
sítása 
 • a szolgáltatásban való részvétel idejére igénybe vett gyermekfelügyelet 
költségeinek támogatása
 • a szolgáltatásban való részvétel idejére a hozzátartozó gondozásával járó 
költségek támogatása

Önfoglalkoztatóvá válás támogatása

 (maximum 6 havi, a minimálbér összegével megegyező mértékű támogatás)
A foglalkozás-egészségügyi és képzési alkalmassági vizsgálatok és költsé-
geinek megtérítése
Reméljük, Ön is azok táborába tartozhat majd, akiknek az Európai Unió 
által támogatott munkaerőpiaci programmal megvalósulhat elhelyezkedése, 

vagy vállalkozóvá válása. Kérjük, további kérdéseivel forduljon bizalommal 
az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatal állami foglalkoztatási 
szervként eljáró egységeinek munkatársaihoz.

TÁJÉKOZTATÓ
a TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00004 „Helyi foglalkoztatási együttműködés, 

paktum megvalósítása a Jászberényi Járásban” elnevezésű munkaerőpiaci 
programból nyújtható vállalkozóvá válást elősegítő támogatásról

A támogatás célja:

A munkaerőpiaci programban a meghatározott feltételeknek megfelelő ál-
láskereső személyek vállalkozói készségének, hajlandóságának előmozdí-
tása, saját vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység beindítására való ösz-
tönzése.
Kérelmet nyújthat be az a személy, aki:

• a munkaerőpiaci programban résztvevő álláskereső és
• vállalja önmaga foglalkoztatását egyéni vállalkozóként, egyéni cég tagja-
ként, gazdasági társaság – a társaság tevékenységében személyesen köz-
reműködő – tagjaként, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. 
törvény 3. § 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként.
Már működő gazdasági társaságba történő belépés esetén csak az a kérel-
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mező támogatható, aki legalább egy naptári éve létrehozott, s a hivatkozott 
naptári évben nem veszteséggel működő, csőd-, felszámolási, végelszámo-
lási vagy egyéb – megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott – 
eljárás alatt nem álló, továbbá esedékessé vált és meg nem fizetett köztarto-
zással nem rendelkező társas vállalkozáshoz, a társaság tevékenységében 
személyesen közreműködő tagjaként csatlakozik.
A támogatás nyújtása szempontjából egyéni vállalkozó, aki
•  egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 
szerinti egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő természetes személy, az 
említett nyilvántartásban rögzített tevékenysége(i) tekintetében;
• a szolgáltató állatorvosi tevékenység gyakorlására jogosító igazolvánnyal 
rendelkező magánszemély, a gyógyszerészi magántevékenység, falugond-
noki tevékenység, tanyagondnoki tevékenység vagy szociális szolgáltató te-
vékenység folytatásához szükséges engedéllyel rendelkező magánszemély 
(egészségügyi vállalkozó),
• a közjegyző a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvényben meghatáro-
zott tevékenysége tekintetében (kivéve, amennyiben e tevékenységét köz-
jegyzői iroda tagjaként folytatja);
• az önálló bírósági végrehajtó a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. 
törvényben meghatározott tevékenysége tekintetében (kivéve, amennyiben 
e tevékenységét végrehajtói iroda tagjaként folytatja);
• az egyéni szabadalmi ügyvivő a szabadalmi ügyvivőkről szóló 1995. évi 
XXXII. törvényben meghatározott tevékenysége tekintetében;
• ügyvéd, európai közösségi jogász.

Nem támogatható az a kérelmező:

• akinek a kérelme nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak, illetve a 
tájékoztatóban megfogalmazott egyéb feltételeknek, vagy
• a kérelmében és/vagy a hatósági szerződés megkötése során valótlan 
adatot közöl (ebben az esetben az esetleg már megítélt támogatás is visz-
szavonásra kerül), vagy
• aki a korábban kapott támogatásokkal kapcsolatban vállalt kötelezettsége-
it nem teljesítette, illetve időarányosan nem teljesíti, vagy
• aki olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amely társaság a korábban 
kapott támogatásokkal kapcsolatban vállalt kötelezettségeit nem teljesítette, 
illetve időarányosan nem teljesíti, vagy
• akinek az államháztartás alrendszereivel szemben (akár csak eggyel is, 
ideértve az elkülönített állami pénzalapokat is) esedékessé vált és meg nem 

fizetett köztartozása van, vagy
• aki olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amely társaságnak az állam-
háztartás alrendszereivel szemben (akár csak eggyel is, ideértve az elkülö-
nített állami pénzalapokat is) esedékessé vált és meg nem fizetett köztarto-
zása van, vagy
• aki olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amely társaság jogerős 
végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási-, illetve végelszámolási, vagy egyéb 
• megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll, 
illetve amely az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támoga-
tásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 
37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §-ban meghatározott nehéz helyzetben 
levőnek minősül,
• aki olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amely nem felel meg a ren-
dezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
• aki a nyilatkozatai alapján nem részesülhet támogatásban,
• annak, aki olyan gazdasági szervezetbe kíván belépni, amely jogi személy 
esetén nem minősül átlátható szervezetnek,
• aki olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amely nem felel meg a köz-
tulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 
2009. évi CXXII. törvénynek,
• aki mezőgazdasági őstermelői tevékenységhez kéri a támogatást, de a tá-
mogatási kérelem benyújtásakor már mezőgazdasági őstermelői tevékeny-
séget folytat, vagy a támogatási kérelem benyújtását megelőző két éven 
belül mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal rendelkezett.

A vállalkozás indítását elősegítő támogatás formája:

Legfeljebb hat hónap időtartamra, havonta, a támogatás folyósításának kez-
dő időpontjában érvényben lévő kötelező legkisebb munkabér összegéig 
terjedő vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás további feltételei:

A kérelmező
• hatósági szerződést köt az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási 
hivatallal (továbbiakban: hivatal),
• legkésőbb a hatósági szerződés megkötéséig csatolja a vállalkozás alapí-
tására vonatkozó és a tevékenység megkezdéséhez szükséges dokumentu-
mokat (pl. vállalkozói igazolvány, az egyéni vállalkozók nyilvántartását vezető 
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hatóságtól a nyilvántartásba vételről kapott igazolás, mezőgazdasági őster-
melői igazolvány és annak betétlapja, gazdasági társaság esetén a társasá-
got bejegyző cégbírósági végzés/módosítás, társasági szerződés (alapító 
okirat), vállalkozói bankszámla/lakossági folyószámla szerződés, szakható-
sági engedélyek stb.),
• vállalja, hogy valamennyi bankszámlájára azonnali beszedési megbízást 
(inkasszót) engedélyez,
• a támogatás iránti kérelmét a vállalkozói tevékenység megkezdése előtt 
benyújtja,
• vállalja, hogy a járási hivatal kérésére a kérelem érdemi elbírálásához – az 
előírt kötelező mellékletein túl – egyéb iratot is (pl. előzetes elvi szakha-
tósági engedélyek, szándéknyilatkozatok, bérleti előszerződés, adásvételi 
előszerződés) benyújt a járási hivatal állami foglalkoztatási szervként eljáró 
egységére,
• vállalja, hogy a hatósági szerződésben megjelölt időpontig tevékenységét 
(a létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat) megkezdi, és a támogatás 
folyósításának ideje alatt fenntartja. A kérelmező ezen időszak alatt a foglal-
koztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 
törvény 58. § (5) bekezdés a) pontjában meghatározott munkaviszonyt nem 
létesíthet,
• a járási hivatal a rendelkezésre álló forrást meghaladó támogatási igény 
beérkezése esetén az igényelttől alacsonyabb összegű és/vagy rövidebb 
időtartamú támogatást is megítélhet, ezért ilyen esetekre tekintettel a kérel-
mezőnek nyilatkoznia kell annak tudomásulvételéről, hogy amennyiben az ál-
tala igényelt támogatási összegnél alacsonyabb támogatási összegben és/
vagy rövidebb időtartamra kerül megállapításra, és nem vállalja a vállalkozás 
megvalósítását, úgy kérelme elutasításra kerül.  

A támogatás forrása:

A támogatás forrása a munkaerőpiaci programra meghatározott, az Európai 
Szociális Alap és a nemzeti társfinanszírozás által biztosított összeg.

A támogatás folyósítása:

A támogatás a hatósági szerződés aláírása után a Magyar Államkincstáron 
keresztül kerül folyósításra havi rendszerességgel utólag, a tárgyhót követő 
hónapban, legfeljebb hat hónap időtartamban a támogatott vállalkozói bank-
számlájára vagy lakossági folyószámlájára.

A támogatás folyósításának kezdő napja:
a) bejelentési kötelezettséggel járó egyéni vállalkozás létrehozása esetén a 
vállalkozói nyilvántartásba vételének a napja
b) mezőgazdasági őstermelői tevékenység esetén a mezőgazdasági őster-
melői igazolvány kiállításának napja. Mezőgazdasági őstermelői tevékeny-
séghez nyújtandó támogatás feltétele, hogy a támogatást kérő az ősterme-
lői tevékenységet a támogatásról szóló döntést követően kezdi meg és a 
kérelem benyújtását megelőző két éven belül nem rendelkezett őstermelői 
igazolvánnyal. 
c) minden más vállalkozás esetében a vállalkozás cégjegyzékbe történő be-
jegyzésének, illetve a változásbejegyzésnek a napja.
A szerződésszegés jogkövetkezményei:

Ha a támogatott a hatósági szerződésben foglaltakat megszegi, nem, vagy 
csak részben teljesíti, a támogatást a kötelezettségszegés napjától a vissza-
követelésről rendelkező határozat meghozatalának napjáig a  jogosulatlanul 
igénybe vett költségvetési támogatások esetén fizetendő, az államháztartás-
ról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Ávr.) 98. § (1) bekezdés a) pontja és (3) bekezdése szerint 
kiszámított ügyleti kamattal  növelt  összegben kell visszafizetni.
Amennyiben a kötelezett visszafizetési kötelezettségének a visszakövete-
lésről rendelkező határozatban megjelölt határidőig nem tesz eleget, e  ha-
táridő elmulasztásának napjától az  adó- és vámhatóságnak a  végrehajtás 
foganatosítása érdekében történő megkeresésének napjáig, számított ké-
sedelmi kamatot is köteles fizetni. 

A kérelem benyújtásának helye, a kérelem elbírálása

A kérelmet 1 db eredeti példányban a járási hivatal állami foglalkoztatási 
szervként eljáró egysége által biztosított iratminta alapján elkészített üzleti 
tervvel és egyéb csatolandó mellékletekkel együtt kell benyújtani személye-
sen vagy postai úton a kérelmet benyújtó személy lakóhelye szerint illetékes 
járási hivatal állami foglalkoztatási szervként eljáró egységére.
A támogatás mértékéről, időtartamáról, a támogatás részletes feltételeiről a 
kérelmező és járási hivatal hatósági szerződést köt.
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TÁJÉKOZTATÓ
a TOP -5.1.2-15-JN1-2016-00004 „Helyi foglalkoztatási együttműködés, 

paktum megvalósítása a Jászberényi Járásban” elnevezésű munkaerőpiaci 
programból nyújtható (ajánlott és elfogadott) munkaerőpiaci képzés 

támogatásáról

A támogatás célja az elhelyezkedés esélyeinek növelése. Kizárólag olyan 
képzés finanszírozható, amely a paktum szerinti keresleten alapul és szere-
pel az illetékes állami foglalkoztatási szervként eljáró megyei Kormányhivatal 
képzési jegyzékében.
Támogatható az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatal által fel-
ajánlott vagy elfogadott képzés az Európai Unió által támogatott a 
TOP -5.1.2-15-JN1-2016-00004 „Helyi foglalkoztatási együttműködés, 
paktum megvalósítása a Jászberényi Járásban” elnevezésű munkaerőpiaci 
program résztvevői esetében.

Támogatható képzések

a) a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 3. § (1) bekezdé-
sében, a 3. § (2) bekezdés b)-c) pontjában, valamint 3. § (3) bekezdés a) 
pontjában meghatározott szakmai képzés, 
b) szakképzés megkezdéséhez szükséges alapismereteket nyújtó oktatás,
c) pályaorientáló és álláskeresési ismeretek oktatása, 
d) a szakképesítéssel rendelkezők számára államilag elismert nyelvvizsga 
megszerzésére irányuló képzés,
e) közúti járművek vezetésére jogosító vezetői engedély [C, D, E kategó-
riára, valamint e kategóriáknak a közúti közlekedési igazgatási feladatok-
ról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 
326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott 
alkategóriáira és kombinált kategóriáira], mezőgazdasági vontató vezeté-
sére jogosító járművezetői igazolvány, továbbá járművezetői engedély (II. 
kategóriára és trolibuszra érvényesítve), tehergépkocsi és autóbuszvezetői 
alap- és továbbképzési képesítés, a veszélyes áruk szállításához szükséges 
engedély (ADR) kiadásához előírt képzés, továbbá az autóbusszal díj ellené-
ben végzett személyszállításhoz szükséges képzés, és az építőgép-kezelő 
engedély kiadásához szükséges képzés,
f) vállalkozás indításához és működtetéséhez szükséges kompetenciák 
megszerzésére indított oktatás, valamint vállalkozói kompetenciákat fejlesz-

tő képzés,
g) a d) pont alá nem tartozó nyelvi képzés, ha az az a) és e) pontban felso-
rolt képzés részeként valósul meg.
Támogatható a 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 26/B. § (2)–(3) bekezdé-
sében foglaltak – és az ott részletezett feltételek – szerint a fenti b) ponttól 
eltérően a szakképzést megalapozó felzárkóztató képzés keretében:
• az általános iskola végzettségének megszerzését biztosító képzés,
• valamint az ezt követő – fenti a) pont szerinti – szakképzés.
Támogatható továbbá a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 1.§ 
(2) bekezdésben foglaltak szerinti:
• egyéb szakmai képzés: olyan, államilag el nem ismert szakmai végzett-
ség megszerzésére irányuló képzés, amely valamely foglalkozás, munkakör 
vagy munkatevékenység végzéséhez szükséges kompetencia megszerzé-
sére, fejlesztésére irányul, és nem hatósági jellegű képzés;
• általános nyelvi képzés: az Európa Tanács Közös Európai Referenciake-
retben ajánlott hatfokozatú rendszer szintjeiben megfogalmazott követelmé-
nyek teljesítésére irányuló, további kimeneti szintekre osztott nyelvi képzés;
• támogatott egyéb nyelvi képzés: bármely szakterületre kiterjedő szaknyelvi 
képzés;
• támogatott kombinált nyelvi képzés: az általános nyelvi képzés és az egyéb 
nyelvi képzés egyidejű, egy képzésen belüli összekapcsolásával megvaló-
suló nyelvi képzés
• egyéb képzés: olyan képzés, amely az általános műveltség növelését, 
megnevezhető szakképesítéshez, szakmai végzettséghez vagy nyelvi kép-
zettséghez nem köthető kompetenciák fejlesztését célozza, hozzájárul a 
felnőtt személyiségének fejlődéséhez, a társadalmi esélyegyenlőség és az 
állampolgári kompetencia kialakulásához.
E képzésekben történő részvétel akkor támogatható, ha a képzés az abban 
részt vevő személy munkához jutását segíti.
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TÁJÉKOZTATÓ
a, TOP-5.1.2.-15-JN1-2016-00004 Helyi foglalkoztatási együttműködések, 
paktum megvalósítása a Jászberényi Járásban elnevezésű munkaerőpiaci 
programból nyújtható bérköltség (legfeljebb 90 napos, 100%, legfeljebb 
8+4 havi 100%) támogatásról
A munkaadók a munkaerőpiaci programban az állami foglalkoztatási szerv-
ként eljáró járási hivatal állami foglalkoztatási szervként eljáró hivatalhoz  be-
nyújtott kérelem alapján kaphatnak támogatást, ha programrésztvevő állás-
keresőt foglalkoztatnak munkaviszony keretében, teljes munkaidőben, vagy 
legalább a napi 4 órát elérő részmunkaidőben.
A bérköltség támogatás igénybevételével egyidejűleg ugyanazon személy 
foglalkoztatására tekintettel az adókedvezményekre való jogosultságok is 
érvényesíthetőek (például Rehabilitációs kártya, a Munkahelyvédelmi Akci-
óterv által biztosított adókedvezmény), természetesen a projekt keretében 
nyújtható támogatásnál a munkáltató által ténylegesen megfizetett összeget 
kell figyelembe venni. A halmozódás eredményeképpen a bruttó támogatási 
intenzitás nem haladhatja meg a bérköltségek 100%-át a munkavállaló fog-
lalkoztatásának bármely időszaka alatt.

A projektben két féle konstrukcióban nyújtható bérköltség támogatás (prog-
ramkonstrukciós szempontból mindkettő csak nyilvántartott álláskeresők 
esetén):
a) „legfeljebb 90 nap 100%” de minimis konstrukció:
E bérköltség támogatás munkatapasztalat-szerzés céljából nyújtható a mun-
kaerőpiaci programban, legfeljebb 90 napra (a foglalkoztatási jogviszony 
természetesen ezen túlterjedhet). A támogatás mértéke a munkabér és az 
azt terhelő szociális hozzájárulási adó legfeljebb 100%-a lehet, havonta leg-
feljebb a bérminimum 150%-a és annak szociális hozzájárulási adó össze-
géig. Célja egyrészt oldani a munkáltatók előítéleteit (a munkavállaló mun-
kavégző képességének, munkabírásának megismertetése által), másrészt, 
hogy a résztvevők önmaguk is meggyőződjenek arról, hogy alkalmasak a 
képzettségük, a képességeik, a korábbi szakmai tapasztalataik alapján a 
valós munkafeltételek között zajló munkavégzésre. 
Szükséges, hogy a munkavállaló felvétele a kérelem benyújtását megelő-
ző 6 havi átlagos statisztikai létszámhoz viszonyítva a munkavállalói létszám 
nettó növekedését eredményezze. 
A munkaadónak vállalnia szükséges – annak érdekében, hogy a felek szá-
mára lehetőleg a teljes időszak rendelkezésére álljon a tapasztalatok meg-
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szerzésére –, hogy próbaidőt nem köt ki, valamint hogy a foglalkoztatási 
kötelezettség alatt közös megegyezéssel nem szünteti meg a résztvevő 
munkaviszonyát, illetve hogy a foglalkoztatási kötelezettség alatt a munka-
adó működésével összefüggő okból történő felmondással nem szünteti meg 
a résztvevő, illetve a vele azonos vagy hasonló munkakörben foglalkoztatott 
munkavállalók munkaviszonyát.
A „legfeljebb” jelző azt jelenti, hogy 90 napnál kevesebb időtartamra is meg-
állapítható a támogatás — azonban szükséges arra törekedni, hogy rövi-
debb formában csupán a  munkaerőpiaci program záró dátuma felé beszű-
külő programidőben alkalmazza az állami foglalkoztatási szerv.
b)  „legfeljebb 8+4 havi 100%” de minimis konstrukció:
E bérköltség támogatás konstrukció csak de minimis bérköltség támogatás-
ként nyújtható a résztvevő foglalkoztatásához olyan hatósági szerződéssel, 
amely a teljes (legfeljebb) 8+4=12 hónapra állapít meg kötelezettségeket.  
E konstrukció a program álláskereső hátrányos helyzetű, inaktív és a köz-
foglalkoztatásból a nyílt munkaerőpiacra kilépő célcsoportjai számára, de 
a program más foglalkoztatási támogatási konstrukcióval nem kombináltan 
nyújtható.
• A támogatás folyósítási időtartama legfeljebb 8 hónap lehet, további 4 
hónapos támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettség előírása mel-
lett. (Amennyiben a támogatás nem 8+4=12 hónapra kerül megállapításra, 
akkor minden elemét arányosan csökkenteni kell.)• A támogatás mértéke a 
foglalkoztatót terhelő bér és szociális hozzájárulási adó legfeljebb 100%-a, 
s a támogatás mértéke havonta legfeljebb a bérminimum 150%-a  és annak 
szociális hozzájárulási adója mértékéig terjedhet. 
Szükséges, hogy a munkavállaló felvétele a kérelem benyújtását megelő-
ző 6 havi átlagos statisztikai létszámhoz viszonyítva a munkavállalói létszám 
nettó növekedését eredményezze.
A munkaadónak vállalnia szükséges, hogy a foglalkoztatási kötelezettség 
alatt közös megegyezéssel nem szünteti meg a résztvevő munkaviszonyát, 
valamint, hogy a foglalkoztatási kötelezettség alatt a munkaadó működésé-
vel összefüggő okból történő felmondással nem szünteti meg a résztvevő, 
illetve a vele azonos vagy hasonló munkakörben foglalkoztatott munkaválla-
lók munkaviszonyát.
A bérköltség támogatások konstrukciói csak de minimis támogatásként 
nyújthatók, tehát a támogatott vállalkozásokra nézve az Európai Unió műkö-
déséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de mini-
mis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló a Bizottság 2013. december 
18-i 1407/2013/EU rendelete (a továbbiakban: 1407/2013/EU rendelet) 

rendelkezéseit kell alkalmazni.
Nem nyújtható de minimis támogatás (azaz egyik bérköltség támogatási 
konstrukció sem): 
• mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez (a 2014-2020 progra-
mozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós verseny-
jogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) 
Korm. rendelet 19.§ (2) b) alatti 46. alcím alapján),
• a halászathoz, akvakultúrához (vízi élőlényekkel (növények, állatok) kap-
csolatos gazdálkodás, termelés, tenyésztés) kapcsolódó tevékenységet 
végző vállalkozásoknak,
•az exporttal kapcsolatos tevékenységek (különösen: az exportált meny-
nyiségekhez közvetlenül kapcsolódó támogatás, értékesítési hálózat ki-
alakításával, működtetésével vagy exporttevékenységgel összefüggésben 
felmerülő egyéb folyó kiadásokkal kapcsolatos támogatás) támogatásához, 
1407/2013/EU bizottsági rendelet (9) bekezdése és 1. cikk (1) bekezdés 
d) pontja szerint;
• teherszállító járművek megvásárlására a kereskedelmi fuvarozás terén mű-
ködő vállalkozásnak, 
• annak a munkaadónak, amelynek az 1407/2013/EU rendelet 2. cikke sze-
rint a csekély összegű (de minimis) támogatásai elérték az EU rendeletben 
meghatározott mértéket.
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Egy és ugyanazon vállalkozásnak bármilyen forrásból odaítélt de minimis 
támogatások támogatástartalma három egymást követő év alatt tagállamon-
ként nem haladja meg a 200 000 euronak (ideértve a közúti személyszállí-
tást is), közúti kereskedelmi árufuvarozás esetén 100 000 euronak megfe-
lelő forintösszeget.
Nem nyújtható továbbá egyik bérköltség támogatási konstrukció sem annak 
a munkaadónak, 
• amely nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok — az állam-
háztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 82. §-ában meghatározott — feltételeinek,
• amely jogerős végzéssel elrendelt csőd, felszámolási, végelszámolási 
vagy egyéb – megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott – eljá-
rás alatt áll (Ávr. 81.§ b) pont), 
• amelynek a kérelem benyújtásakor esedékessé vált és meg nem fizetett 
köztartozása van,
• amely jogi személy nem minősül átlátható szervezetnek,
• amely nem felel meg a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takaré-
kosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvénynek,
• amely az az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiak-
ban: Áht.) 48/B. § (1) bekezdése alapján nem részesülhet támogatásban,
• amely a jogszabályban, különösen az Ávr-ben a támogatói okirat kiadásá-
nak vagy a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatáro-
zott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a 
megtett nyilatkozatát visszavonja.

A kérelem benyújtásának módja, elbírálásának menete

A kérelmeket a foglalkoztatást megelőzően a munkaerőpiaci program célcso-
portjába tartozó személy lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes járási 
hivatal állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatalhoz  kell benyújtani. A 
járási hivatal a támogatásáról mérlegelési jogkörben dönt. A támogatással ösz-
szefüggő tennivalók és eljárások tekintetében az általános közigazgatási rend-
tartásról szóló 2016. évi CL.  törvény szabályai szerint kell eljárni. A kérelem 
pozitív elbírálását követően a kérelmezővel a járási hivatal hatósági szerződést 
köt, melyben részletesen rögzítésre kerülnek a támogatással kapcsolatos jo-
gok és kötelezettségek, a támogatás elszámolására vonatkozó szabályok. A 
foglalkoztatott a járási hivatal közvetítheti ki a munkáltatóhoz, a foglalkoztatást 
csak a hatósági szerződés megkötését követően lehet megkezdeni.

A „HELYET!” ALAPÍTVÁNY ÁLTAL NYÚJTOTT MUNKAERŐPIACI 
SZOLGÁLTATÁSOK  A FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM KERETEIN BELÜL

A különböző célcsoportoknak eltérő igényeik lehetnek a humánszolgáltatások 
tekintetében a munkaerő- piaci esélyeik javítása kapcsán, ezért színes paletta 
áll rendelkezésre a szakmai szolgáltatások között.
Toborzás, kiválasztás
Hátrányos helyzetű célcsoportok több csatornán történő felkutatása, a prog-
ram támogatási lehetőségeinek és szolgáltatásainak ismertetése.
Célcsoport felmérése, egyéni cselekvési terv készítése

A programba bevonható személyek kompetenciáinak függvényében, szemé-
lyenként egyéni cselekvési terv kerül megfogalmazásra. A résztvevő szemé-
lyek tekintetében, ez a dokumentum az alapja a projektben való előrehaladás-
nak. Rendszeres felülvizsgálata, a résztvevővel való folyamatos egyeztetés az 
igények, valamint a kötelezettségek miatt elengedhetetlen.
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Programból való lemorzsolódás megelőzése

A  kliens meglévő képességeire támaszkodó, azokat erősítő készségfejlesztő 
programok működtetése: mentorálás, munka tanácsadás, beilleszkedés segí-
tése, munkahelymegtartás segítése (egyéni vagy csoportos munkaformákban 
zajló humánszolgáltatás).
Munkaerő-piaci mentori szolgáltatás 
A szolgáltatás célja a projektbe bevont (nem foglalkoztatott) személyek mun-
kaerő-piaci helyzetének javítása, a munkavállalás és munkahely megtartás elő-
segítése. 
Munkahelyi környezetbe történő beilleszkedés segítése

Olyan jellegű előadások megtartása melyek előadói közvetve vagy közvetlen 
tapasztalataikkal tudják felkészíteni a programba bevont személyeket a mun-
kába állásra, ahol a munkavállaló megismerheti a vállalatoknál tapasztalható 
munkahelyi környezet sajátosságait, a munkahely írott és íratlan szabályait 
begyakorolva adott munkakör esetében a munkafolyamatokat illetve elsajátí-
tani azok különböző lépéseit.

Munkahelymegtartás segítése, utókövetés

A munkafolyamat, illetve az egyéni tervek átbeszélése folyamán, illetve a prog-
ram által kínált egyéb lehetőségek (előadások, tréningek megtartása, sze-
mélyes kapcsolattartás, közvetítés stb.) kapcsán nagy hangsúlyt szükséges 
fektetni a munkahely-megtartásának kérdésére. Ezt az ügyféllel tervszerűen 
kialakított utókövetés formájában támogatja és valósítja meg a segítő/mentor 
az ügyfél által - a munkaerőpiacon - elért eredmény tartóssá válása érdekében, 
a munkaadóval és szükség szerint az ügyfél környezetével együttműködve.
Munkaerő- piaci és foglalkozási információ és tanácsadás nyújtása
A munkatanácsadást igénybe vevő személy elhelyezkedését akadályozó körül-
mények feltárása, valamint az azok megszüntetésére, a sikeres elhelyezkedés 
megvalósítására irányuló terv kidolgozása. A munkaerő-piaci és foglalkozási 
információk nyújtásának célja, hogy a támogatottnak nagyobb mértékű rálá-
tása legyen a munkaerő-piaci intézményrendszerre és annak szereplőire, a 
munkát keresőknek nyújtható támogatások és szolgáltatások lehetőségeire és 
az igénybetétel feltételeire, eljárásrendjére.
Munkaerő-piaci információk nyújtása: az elhelyezkedés elősegítése, és az 
üres álláshelyek betöltését.
Egyéni munkatanácsadás: az álláskeresési terv elkészítése a célok definiálá-
sával, az akadályozó tényezők beazonosításával és kiküszöbölésével.

Pályatanácsadás – pályaválasztási tanácsadás, 
pályamódosítási tanácsadás

A program megvalósításában nagy hangsúlyt kívánunk fektetni a pályatanács-
adásra fegyelembe véve, hogy korábbi tevékenységeink folyamán tapasztal-
tuk, hogy ezen a területen akadnak olyan jellegű hiányosságok, melyek adott 
esetben leginkább akadályoztathatják a programba bevont személyek foglal-
koztatottságának jövőbeni alakulását. 
Pályatanácsadás: pályaválasztás, pályamódosítás elősegítése; az egyén ér-
deklődésének, képességének, személyiségének és a munkaerő piaci igények-
nek megfelelő pályaterv kialakítása.
Egyéni álláskeresési tanácsadás: az álláskereső felkészítése a számára 
megfelelő célállás megtalálásához, eléréséhez, és az ahhoz szükséges állás-
keresési technikák elsajátítása
(pl. önéletrajz írása, pályázat elkészítése, felvételi interjúra történő elkészülés, 
beilleszkedés, a munka megtartása).
Munkatanácsadás: a munkapiaci folyamatok megismerésén, a munkaválla-
lást segítő ill. korlátozó tényezők feltárásán, az elhelyezkedési akadályok elhá-
rításán, valamint a szükséges támogatási eszközök meghatározásán keresztül, 
segíti az álláshoz jutást és az állás megtartását.  
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Álláskeresési tanácsadás: az álláskeresési folyamat egy-egy lépéséhez nyújt 
személyre szabott szakmai segítséget. 
Életvezetési tanácsadás: főként az egyének  pszichoszociális fejlődésének 
kritikus időszakaiban, illetve életszakasz váltásaik során jelentkező alkalmazko-
dási problémáik kezelésében nyújt segítséget.
Munkaerő-piaci visszalépést és beilleszkedést segítő reintegráló csoportos 
foglalkozás, álláskeresési technikák, motivációs, önismereti, pályaorientációs 
tréningek
Az egyének munkaerő-piaci esélyeinek és elhelyezkedési lehetőségeinek nö-
vekedése érdekében személyre szabott tanácsadás nyújtása egyéni és cso-
portos formában.
Motivációs csoportos foglalkozás: az inaktív álláskeresők mobilizálása, mun-
kára kész állapotba hozása. 
Reintegráló csoportos foglalkozás: a csoporttagok élethelyzetének tudato-
sítása és elemzése, az állás nélküli résztvevők öndefinicíójának segítése. 
Pályaorientációs tréning: célja a segítség nyújtás  pályamódosítás előtt ál-
lóknak az egyéni kompetenciáiknak és életpálya-elképzeléseiknek megfelelő 
pályaút kialakításában, valamint a pályamódosítás érdekében szükséges kép-
zések, tanulási lehetőségek kiválasztásában.
Kulcsképesség-fejlesztő csoportos foglalkozás: a munkavállaláshoz, a 
munka megtartásához, és a munkavégzéshez szükséges képességek és kom-
petenciák feltárásra.
Munka-család egyensúlya: a munkahelyen olyan szolgáltatások és infrastruk-
túra elérhetőségét jelenti, amely lehetővé teszi a dolgozó emberek számára, 
hogy felesleges utazás nélkül tegyenek eleget személyes feladataik vagy szük-
ségleteik megoldásához. 
Álláskeresési technikák: az önálló álláskereséshez szükséges ismeretek át-
adása, készségek, képességek kialakítása.
A „Helyet!” Alapítvány 2015 nyarán jött létre, célunk a lakosság magasabb 
szintű szociális ellátásának elősegítése az egyén vagy csoport hátrányos hely-
zetének enyhítése érdekében, a szakma szabályai és az általános, valamint a 
közszolgálatokra jellemző etikai normák betartásával támogassuk a szociálisan 
hátrányos helyzetű egyének, családok, csoportok élethelyzetét illetve segítsük 
annak pozitív irányú változását. Az alapítvány tagjai a szociális ellátások terüle-
tén több éves tapasztalattal rendelkeznek.

A szervezet Sikeresen pályázotttunk konzorciumban Jászberény Városi Ön-
kormányzattal, valamint a Jász-Nagykun-Szolnok Mmegyei Kkormányhivatallal 
a TOP-5.1.2-15 „Helyi foglalkoztatási együttműködés, paktum megvalósítása 
a Jászberényi járásban” című projekt megvalósítására, ahol hátrányos helyzetű 
személyek számára nyújtunk munkaerőpiaci szolgáltatásokat. 


