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A Nemzeti Munkaügyi Hivatal
NYÍLT PÁLYÁZATOT ÍR KI
a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprész
2013. évi decentralizált beruházási keretének felhasználására,
a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházások
támogatására
1. A pályázat kiírója
A pályázatot a Nemzeti Munkaügyi Hivatal (a továbbiakban: NMH) írja ki a szakképzési
hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény (a
továbbiakban: Szht.) 12. §-a e) pontja és 17. § b), valamint a Nemzeti Foglalkoztatási Alap
képzési alaprészből nyújtható szakképzési célú támogatások szabályairól szóló 24/2012. (VIII.
15.) NGM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 2-18. § alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) és a
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
(továbbiakban: Közpénztv.) rendelkezéseire is.

2. A pályázat célja
A pályázat célja:
- az állami fenntartású szakképző intézményben, speciális szakiskolában és
készségfejlesztő speciális szakiskolában, valamint a nem állami fenntartású,
költségvetési hozzájárulásban részesülő, szakképzést folytató intézményben, speciális
szakiskolában és készségfejlesztő speciális szakiskolában nappali rendszerű oktatásban
résztvevő tanulók gyakorlati képzésének ellátásához, továbbá
- a felsőoktatási intézményekben a gyakorlatigényes alapképzési szak keretében, az
államilag támogatott hallgatói létszám tekintetében folytatott gyakorlati képzés
ellátásához
szükséges tárgyi feltételek fejlesztésére irányuló beruházások támogatása.

3. A pályázók köre
Pályázatot nyújthatnak be a jelen Pályázati Kiírás 5. pontjában meghatározott pályázati prioritások
szerint a Magyarország területén székhellyel rendelkező, a gyakorlati képzési helyszínük
(telephelyük) szerinti megyei decentralizált beruházási keretre:
a)

szakképzési hozzájárulásra kötelezettek, azon tanulók vonatkozásában, akiknek a gyakorlati
képzését tanulószerződéssel folytatják,

b)

a speciális szakiskolák és készségfejlesztő speciális szakiskolák,

c)

a nappali rendszerű iskolai oktatásban szakképzést folytató szakképző iskolák,

d)

a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, az általa fenntartott szakképző iskolák, speciális
szakiskolák és készségfejlesztő speciális szakiskolák vonatkozásában

e)

felsőoktatási intézmények.
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Azon pályázók, akik több gyakorlati képzési helyszínre (telephelyre) vonatkozóan kívánnak
pályázatot benyújtani, és a képzési helyszínek más-más megyébe tartoznak, a pályázói körre
meghatározott maximálisan igényelhető támogatási összeg mértékéig több megyei keret terhére is
benyújthatnak pályázatot a jelen kiírás 11. B) pontban foglaltakat figyelembe véve.

4. A pályázható tárgyi feltételek fejlesztésének köre
A gyakorlati képzés ellátásához szükséges tárgyi feltételek fejlesztésére irányuló beruházások
támogatása keretében jelen pályázatban kizárólag tárgyi feltételek (felhalmozási kiadásként
kezelt eszközök, illetve tárgyi eszközök) fejlesztésére vonatkozó beruházás valósítható meg.
A tárgyi feltételek fejlesztése alatt a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 26. § (1)
bekezdésében meghatározott tárgyi eszközt – a tárgyi eszközök értékhelyesbítése kivételével –,
valamint a 25. § (6)-(7) bekezdéseiben meghatározott vagyoni értékű jogok közé sorolható
szoftver felhasználási jog megszerzését, illetve a szellemi termékek közé sorolható szellemi
jogvédelemben részesülő szoftvertermék beszerzését (a továbbiakban együtt: eszközök) értjük.
A támogatásból (ingatlan beruházás kivételével) csak új eszközök szerezhetők be, és csak
kompletten vásárolhatók meg.
Jelen pályázat keretében nem támogatható a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint nem
tárgyi eszköznek minősülő anyagok, fogyó eszközök, félkész-, késztermékek, áruk, alkatrészek,
göngyölegek, stb. beszerzése.
Beruházás összköltségeként a következők tüntethetők fel és számolhatók el:
 Az eszközök beszerzésére fordított kiadások (az eszköz beszerzési értéke, valamint azon
ráfordítások, amelyek egyértelműen az eszköz beszerzéséhez rendelhetők, pl. közbeszerzési
eljárással kapcsolatos költségek, szállítási költségek, vám költségek).
 Az üzembe helyezés érdekében az üzembe helyezésig felmerült költségek (pl. hálózatépítési
költségek, munkadíj, betanítási díj).
A beruházási tervben az előzőekben felsorolt költségek külön nem tüntethetők fel, ez(eke)t az
elszámolásban a beszerzendő eszköz megnevezése mögött zárójelben kell beírni, és költségként az
adott eszköz beszerzési értékében kell szerepeltetni, mint a bekerülési érték részét.
A Beruházási tervben felsorolt eszközök beszerzési árának a valós piaci árakon kell alapulnia.
A beruházási összköltségnél a saját forrást, valamint a támogatás összegét egyaránt figyelembe
kell venni.
Pénzügyi lízing - mint a beruházások egyik speciális válfaja - keretében beszerzendő eszközre
nem nyújtható be pályázat, arra támogatás nem adható.
ÁFA elszámolás:
Az ÁFA elszámolásnál figyelembe kell venni az általános forgalmi adóról szóló, módosított 2007.
évi CXXVII. törvény vonatkozó rendelkezéseit, így különösen a 123-124. §-t. A beruházás
összköltségének nem lehet része a visszaigényelhető ÁFA.
Az ÁFA nyilatkozat alapján abban az esetben, ha
 a pályázó a pályázat tárgyában ÁFA visszatérítésre nem tarthat igényt, akkor beruházási
költségként az általános forgalmi adó összege elszámolható (a támogatási összeg és a saját
forrás egyaránt a bruttó, ÁFÁ-val növelt összeg),
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a pályázó a pályázat tárgyában ÁFA visszatérítésre igényt tarthat, akkor nem számolható el a
támogatás terhére az általános forgalmi adó összege (a támogatási összeg és a saját forrás
egyaránt a nettó, ÁFA nélküli összeg).

Közbeszerzés:
Amennyiben a támogatás felhasználásával megvalósítandó, tervezett beruházás, eszközbeszerzés
értéke meghaladja a vonatkozó közbeszerzési értékhatárt, a támogatás csak a közbeszerzésekről
szóló 2011. évi CVIII. törvény és a kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően
használható fel.
Támogatás visszafizetésének biztosítéka:
A támogatás visszafizetésének biztosítékára vonatkozó előírásokat az NMH honlapján
(www.munka.hu honlapon a Szak- és felnőttképzés/NFA támogatások/Nemzeti Foglalkoztatási
Alap képzési alaprészből nyújtott támogatások menüpont alatt), a pályázati dokumentumhoz
tartozó külön dokumentumok között található támogatási szerződés minta tartalmazza.

5. Pályázati prioritás
Az alábbi szakképzés-fejlesztési prioritásokat, és az egyes prioritásokhoz az alábbi pályázói kört
határozta meg a nemzetgazdasági miniszter az NFA képzési alaprész 2013. évi decentralizált
beruházási keretének felhasználására.
1. Prioritás: a gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek fejlesztése az Országos Képzési Jegyzékről
és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.)
Korm. rendeletben foglalt szakképesítések, továbbá ezen szakképesítéseknek a
jogszabályokban egyértelműen megfeleltetett szakképesítések vonatkozásában, kivéve a
2013/2014-es tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről is szóló 331/2012. (XI. 28.) Korm.
rendelet 1. mellékletében feltüntetett szakképesítéseket.
Pályázók köre: gyakorlati képzést folytató, szakképzési hozzájárulásra kötelezett nagyvállalatok;
mikro-, kis-, és középvállalkozások; egyéni vállalkozók; valamint nappali rendszerű iskolai
oktatásban szakképzést folytató állami és egyéb fenntartású intézmények; továbbá a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ az általa fenntartott szakképző iskolák, speciális szakiskolák és
készségfejlesztő speciális szakiskolák vonatkozásában. (jelen Pályázati kiírás 3. a), b), c), d)
pontja)
2. Prioritás: a speciális szakiskolák és készségfejlesztő speciális szakiskolák által jogszabály
alapján oktatható egyéb szakképzettséget és végzettséget nyújtó képzések tárgyi feltételeinek
fejlesztése.
Pályázók köre: a speciális, és készségfejlesztő speciális szakiskolák, valamint a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ, az általa fenntartott speciális szakiskolák és készségfejlesztő
speciális szakiskolák vonatkozásában. (a Pályázati kiírás 3. b), d) pontja)
3. Prioritás: a felsőoktatási intézmények által a gyakorlatigényes alapképzési szak keretében, az
államilag támogatott létszám tekintetében folytatott gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek
fejlesztése.
Pályázók köre: Felsőoktatási intézmények. (a jelen Pályázati kiírás 3. e) pontja)
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6. A pályázható támogatás forrása
A Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprész 2013. évi decentralizált beruházási pályázat
pályázható kerete 5.367.110.000,- forint.
A decentralizált beruházási keret megyék közötti, célcsoportok szerinti megosztását a vonatkozó
Miniszteri Döntés szerint az alábbi táblázat tartalmazza:
adatok ezer Ft-ban

Megye /
Budapest

teljes
decentralizált
beruházási
keret

szakképzési
hozzájárulásra
szakképző intézmények
kötelezett
kerete
felsőoktatási
vállalkozások kerete
[16 %]
intézmények
[80 %]
kerete
[4 %]
nem
KKV-k
állami
nem állami
KKV-k
[80 %]
intézmények* intézmények*
[20 %]
182 200 45 550
37 806
7 743
11 387
153 155 38 289
32 545
5 743
9 572
136 374 34 093
28 638
5 455
8 523

Bács-Kiskun
284 687
Baranya
239 305
Békés
213 084
Borsod-AbaújZemplén
328 448
210 207 52 552
Budapest
634 941
406 362 101 591
Csongrád
248 851
159 265 39 816
Fejér
253 641
162 330 40 583
Győr-MosonSopron
291 433
186 517 46 629
Hajdú-Bihar
280 402
179 457 44 864
Heves
208 664
133 545 33 386
Jász-NagykunSzolnok
217 315
139 081 34 770
KomáromEsztergom
218 071
139 566 34 891
Nógrád
221 651
141 856 35 464
Pest
285 535
182 742 45 686
Somogy
225 422
144 270 36 067
SzabolcsSzatmár-Bereg
282 783
180 981 45 245
Tolna
237 274
151 855 37 964
Vas
216 998
138 879 34 720
Veszprém
255 705
163 651 40 913
Zala
222 901
142 656 35 664
Mindösszesen
5 367 110 3 434 950 858 738
*Megjegyzés: a tanulólétszám arányában

38 888
66 034
34 242
33 278

13 663
35 557
5 574
7 305

13 138
25 398
9 954
10 146

42 899
34 097
15 024

3 730
10 767
18 362

11 657
11 216
8 347

27 121

7 649

8 693

25 820
32 627
37 919
33 903

9 072
2 837
7 767
2 164

8 723
8 866
11 421
9 017

34 839
29 991
32 637
23 320
33 881
675 510

10 406
7 972
2 083
17 593
1 783
183 228

11 311
9 491
8 680
10 228
8 916
214 684
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7. A pályázható támogatás formája
A pályázható összeg vissza nem térítendő támogatás.

8. A pályázható támogatás összege
Pályázói kör

Minimális
összeg

Maximális
összeg
(ezer Ft)

1. Szakképzési hozzájárulásra kötelezettek
nincs megadva 15 000
2. a speciális szakiskolák és készségfejlesztő speciális
szakiskolák,
3. a nappali rendszerű iskolai oktatásban szakképzést
folytató állami és egyéb fenntartásban lévő szakképző
5 000 vagy
iskolák,
nincs megadva 10 000 vagy
4. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, az általa
15 000
fenntartott szakképző iskolák, speciális szakiskolák és
készségfejlesztő speciális szakiskolák vonatkozásában
(intézményenként számítandó maximális összeg)
5. felsőoktatási intézmények
A szakképzési hozzájárulásra kötelezettek esetében a pályázatban érintett szakképzésekben a
2013/2014. tanév tanulói létszáma alapján az 1 fő tanulószerződéses tanulóra jutó igényelt
támogatási összeg nem lehet több 1.500.000,- Ft-nál.
A képző intézmények esetén az elnyerhető maximális támogatás a tanulólétszám függvényében
változik a következők szerint:
100 fős tanulólétszám alatt
5 millió Ft,
100 - 150 fő tanuló esetén
10 millió Ft,
150 fős tanulólétszám felett
15 millió Ft.
A maximális támogatás intenzitás (támogatás tartalom) prioritásonként:
Pályázói kör:
1. Szakképzési hozzájárulásra kötelezett gyakorlati képzést
folytató vállalkozások
2. Képző intézmények

Támogatás intenzitás
80%
100%

A pályázható támogatás maximális összege pályázónként és intenzitása pályázatonként értendő.
Amennyiben egy pályázó több megyei keret terhére is benyújt pályázatot, az egyes
pályázatokban igényelt támogatási összegek összértéke nem haladhatja meg a pályázói körre
meghatározott maximálisan igényelhető támogatási összeget.
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9. A pénzügyi finanszírozás módja
A támogatási összeg finanszírozásának módja:
 A költségvetési szervként működő köznevelési és felsőoktatási intézmény támogatása
esetén a támogatás folyósítása előfinanszírozásként, az Ávr. 78.§ (5a) bekezdésében
foglaltak figyelembe vételével történik.
 a nem költségvetési szervként működő köznevelési és felsőoktatási intézmény, valamint a
hozzájárulásra kötelezettek támogatása utófinanszírozás keretében történik.
Támogatási előleg nyújtható: a nem költségvetési szervként működő köznevelési és felsőoktatási
intézmény, valamint a hozzájárulásra kötelezettek támogatása esetén a pályázatban leírt projekt
elindításához. A támogatási előleg összege nem haladhatja meg a támogatási összeg 40%-át.
Az igényelt támogatási előleget a pályázónak összegszerűen fel kell tüntetnie.
A támogatási előleg a decentralizált beruházási keretből rendelkezésre áll, ennek igénylése a
pályázat elbírálásában nem jelent hátrányt!

10. A pályázható támogatás odaítélésének feltételei
a) A gyakorlati képzés helyszíne (telephely) szerinti megyei decentralizált beruházási keret
terhére egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be. A pályázatban szereplő fejlesztésnek
adott megyében több beruházási helyszíne is lehet. Azon pályázók esetében, akik több
gyakorlati képzési helyszínnel (telephellyel) rendelkeznek, és a képzési helyszínek más-más
megyébe tartoznak, a Pályázati kiírás 8. pontjában foglalt, az adott pályázói körhöz tartozó
maximálisan igényelhető támogatási összeg mértékéig több megyei keretre is benyújthatnak
egy-egy pályázatot (az egyes megyék keretére megpályázott beruházások összértéke nem
haladhatja meg a pályázói körhöz tartozó maximálisan igényelhető támogatási összeget).
b) A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tankerületenként, az azokhoz tartozó iskolák,
mint beruházási helyszínek tekintetében valamennyi megyei keret terhére pályázatot nyújthat
be. A pályázatban szereplő fejlesztésnek több beruházási helyszíne lehet.
c) Felsőoktatási intézmény esetében csak a felsőoktatási intézmény lehet pályázó. Amennyiben az
adott intézményen belül több kar kíván a pályázatban részt venni, önállóan, mint karok nem
nyújthatnak be pályázatot. A karokra vonatkozóan az adott felsőoktatási intézmény, mint jogi
személy jogosult pályázat benyújtására az a) pontban foglaltak figyelembe vételével, és a
pályázatokban az adott karokat beruházási helyszínként kell feltüntetni. Egy kar esetében több
beruházási helyszín is lehet.
d) A szakképzési hozzájárulásra kötelezett pályázónak rendelkeznie kell a tervezett beruházás
összköltségének legalább 20 %-át elérő saját forrással (önrésszel), amely csak pénzeszköz
lehet. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény hatálya alá tartozó gazdálkodó
szervezet esetén az erre a pályázati célra elkülönített számlán rendelkezésre álló saját és egyéb
pénzeszközök meglétét igazolni szükséges.
e) A hozzájárulásra kötelezettek esetében az a pályázó kaphat támogatást, aki a 2013/2014.
tanévre a Pályázati kiírás 5. 1. pontjában meghatározott szakképesítések vonatkozásában
legalább 1 fő tanulószerződéses tanulóval rendelkezik.
f) A hozzájárulásra kötelezett pályázónak igazoltatnia kell a beruházási helyszínek tekintetében a
gyakorlati képzés helyszíne szerinti, területileg illetékes kamarával az e) pontban
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g)
h)
i)

j)

k)

meghatározott időszakra és a támogatással érintett szakképesítésekre vonatkozóan a
tanulószerződéssel oktatott tanulói létszámot.
A pályázónak vállalnia kell az előírt kötelezettségeket a Pályázati Kiírás 5. melléklete szerint.
A pályázónak rendelkeznie kell a Pályázati Kiírás 11. pontjában felsorolt, a pályázóra
vonatkozóan előírt dokumentumokkal, amelyeket a pályázathoz kell csatolnia.
Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki az Ávr. 76.§ (1) bekezdése szerint:
- a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik,
- a támogató által vagy jogszabályban meghatározott mértékű saját forrás nem áll
rendelkezésére, továbbá azt nem igazolja vagy arról nem nyilatkozik az Ávr. 72. § (3)
bekezdés a) pontja szerint,
- a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő
adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett,
- jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb - a
megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll,
- a Közpénztv. 6. §-a alapján nem részesíthető költségvetési támogatásban, aki a pályázati
eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó, kizárt közjogi
tisztségviselő, vagy ezek közeli hozzátartozója, illetve a tulajdonukban álló gazdasági
társaság; olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyház vagy szakszervezet,
illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az
előzőekben megjelölt személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének,
szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyház vagy a szakszervezet
ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja; az az egyesület, egyház vagy szakszervezet,
illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, amely a
pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn
Magyarországon bejegyzett párttal, illetve közös jelöltet állított országgyűlési, európai
parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson, valamint akiknek a részvételből való
kizárásának tényét ezen törvény megsértése miatt a honlapon közzétették,
- jogszabályban vagy az Ávr-ben a támogatói okirat kiadásának vagy a támogatási
szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg,
dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja, vagy
- az Áht. 50. § (1) bekezdése szerint,
- nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
- a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló
törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének nem tett eleget, vagy
- a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet nem minősül
átlátható szervezetnek.
Nem nyújtható támogatás továbbá a Vhr. 3. §-a szerint, annak aki:
- az adott pályázat kiírását megelőző két éven belül az alaprész terhére kiírt pályázatában
valótlan vagy megtévesztő adatot szolgáltatott,
- az adott pályázat kiírását megelőző két éven belül elnyert pályázat alapján kötött
támogatási szerződést önhibájából maradéktalanul nem teljesítette,
- az alaprésszel, illetve jogelődjével szemben a tárgyévet megelőző időszakra lejárt
kötelezettsége áll fenn.
Nem biztosítható költségvetési támogatás annak, aki az előző években a támogató által azonos
célra biztosított költségvetési támogatás felhasználásával jogszabályban vagy a támogatói
okiratban, támogatási szerződésben foglalt kötelezettségét megszegve még nem számolt el.

9

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ – PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Az NFA képzési alaprész decentralizált beruházási keretéből finanszírozandó, fejlesztésre irányuló
beruházások támogatásához kiírásra kerülő pályázathoz

11. A pályázat részei
A) A pályázatnak az alábbi részeket kell tartalmaznia:
I. A Pályázati Adatlapot, amelyet az NMH honlapján (www.munka.hu honlapon a Szak- és
felnőttképzés/NFA támogatások/Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészből nyújtott
támogatások menüpont alatt) elérhető program alkalmazásával kell kitölteni, elektronikusan
és egy kinyomtatott példányban, papír alapon a pályázó cégszerű aláírásával ellátva kell
megküldeni.
II. Az alábbi csatolandó dokumentumokat:
(A jelen pályázati kiírás mellékleteit képező nyilatkozatok és igazolások
formanyomtatványon.) A nyilatkozatok és igazolások csak eredeti példányban, cégszerű
aláírással fogadhatók el.
1. ÁFA nyilatkozat (Pályázati Kiírás 1. melléklet) - valamennyi pályázó esetén kötelező a
kitöltése.
A formanyomtatványon felsorolt pontok közül a pályázóra vonatkozó, egy meghatározást
kell jelölni.
2. Nyilatkozat köztartozásról (Pályázati Kiírás 2. melléklet) – nem költségvetési
intézményként működő szakképző iskola és felsőoktatási intézmény, valamint
hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén kötelező a benyújtása.
3. Nyilatkozat csőd- felszámolási, végelszámolási és megszüntetési eljárásról (Pályázati
Kiírás 3. melléklet) – költségvetési szervek kivételével valamennyi pályázó esetén
kötelező a benyújtása.
4. Nyilatkozat a rendezett munkaügyi kapcsolatokról (Pályázati Kiírás 4. melléklet) valamennyi pályázó esetében kötelező a benyújtása, kivéve az alkalmazottat nem
foglalkoztató egyéni vállalkozókat.
5. Nyilatkozat az előírt kötelezettségek vállalásáról (Pályázati Kiírás 5. melléklet) valamennyi pályázó esetén kötelező a benyújtása.
6. Nyilatkozat saját forrás meglétéről: az erre a pályázati célra rendelkezésre álló, a
pályázatban vállalt saját forrás pénzeszköz meglétéről nyilatkozat (Pályázati Kiírás 6.
melléklet). - hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén kötelező a benyújtása.
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény hatálya alá tartozó hozzájárulásra
kötelezettek esetében csatolni szükséges a pályázati célra elkülönített számlán
rendelkezésre álló saját forrás számlavezető pénzintézet által történő eredeti igazolását.
7. Nyilatkozat a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján (Pályázati Kiírás 7. a) melléklet) –
valamennyi pályázó esetében kötelező a benyújtása.
8. Közzétételi kérelem a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján (Pályázati Kiírás 7. b)
melléklet) – valamennyi pályázó esetében kötelező a benyújtása.
9. Igazolás tanulószerződéses tanulólétszámról (Pályázati Kiírás 8. melléklet) –
hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén kötelező a benyújtása.
A 2013/2014-es tanévben a pályázat által érintett szakképesítések vonatkozásában az
adott hozzájárulásra kötelezett pályázónál tanulószerződéssel gyakorlati képzésben
részesülő tanulók létszámát kell igazolni a beruházás helyszíne szerint illetékes területi
kamarával. Több beruházási helyszín esetén, beruházási helyszínenként külön-külön
igazolás szükséges.

10

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ – PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Az NFA képzési alaprész decentralizált beruházási keretéből finanszírozandó, fejlesztésre irányuló
beruházások támogatásához kiírásra kerülő pályázathoz
10. A fenntartó támogató nyilatkozata – amely a vállalt saját forrás rendelkezésre állását
is tartalmazza (Pályázati Kiírás 9. melléklet). – szakképző iskola és nem állami
felsőoktatási intézmény pályázó esetében kötelező a benyújtása.
11. Igazolás hátrányos helyzetű, illetve sajátos nevelési igényű tanulólétszámról: a
2013/2014-es tanévben a pályázat által érintett szakképesítések vonatkozásában az adott
hozzájárulásra kötelezett pályázónál tanulószerződéssel gyakorlati képzésben részesülő
hátrányos helyzetű, illetve sajátos nevelési igényű tanulók létszámát kell igazolni a
tanulók szakmai elméleti képzését folytató szakképző iskolákkal. (Pályázati Kiírás 10.
melléklet). - hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén nyújtható be.
III. Csatolandó további dokumentumok:
1. Aláírási címpéldány, vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. § (3) bekezdésében foglaltak alapján
készült ún. aláírás-minta, vagy pénzintézethez leadott aláírás bejelentőlap pályázó által
hitelesített másolata. Valamennyi pályázó esetén csatolandó.
2. Gazdasági társaság pályázó esetén a 30 napnál nem régebbi cégkivonat másolata,
pályázó által cégszerűen hitelesítve.
3. Az egyéni vállalkozó pályázó esetén a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi
Hivatala
által
vezetett
nyilvántartásból
(https://www.nyilvantarto.hu/evig/LekAdoszamAlapjan.action)
kinyomtatott
egyéni
vállalkozó által hitelesített 30 napnál nem régebbi lekérdezési adatokat tartalmazó
dokumentum.
B) Egy pályázó által több megyei keretre benyújtott pályázatok esetében (Pályázati kiírás 10.
a) és 10. c) pontjában foglaltak alapján) a pályázat részeire vonatkozó fenti előírásokat az
alábbiak szerint kell teljesíteni:
Az I. Pályázati Adatlap kitöltése és benyújtása valamennyi érintett megye vonatkozásában
kötelező.
A II. Csatolandó dokumentumok közül az alábbiak eredeti példányát elegendő egy
pályázathoz mellékelni:
1. sz. ÁFA-nyilatkozat
2. sz. Nyilatkozat köztartozásról
3. sz. Nyilatkozat csőd- felszámolási, végelszámolási és megszüntetési eljárásról
4. sz. Nyilatkozat a rendezett munkaügyi kapcsolatokról
7. a) sz. Nyilatkozat a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján
7. b) sz. Közzétételi kérelem a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján
A III. Csatolandó további dokumentumok mindegyikének eredeti példányát elegendő egy
pályázathoz mellékelni.
Az egyes megyei keretekre elkészített pályázatokat a jelen kiírás 12. pontjában foglaltak
szerint, egy küldeményként kell benyújtani, megyénként összefűzve. A csatolandó
dokumentumok közül azokat, amelyeket egy eredeti példányban elegendő benyújtani, a
pályázati adatlapon megjelölt megyei pályázathoz szükséges csatolni.
Felhívjuk a Pályázók figyelmét, hogy jelen kiírás keretében a csatolandó dokumentumok
elektronikus módon történő benyújtása
- a II. csatolandó dokumentumok (jelen Pályázati kiírás mellékletei) esetében a
rendelkezésre bocsátott programból kinyomtatott, kitöltött és aláírt formában,
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a III. csatolandó további dokumentumok esetén, azok cégszerűen hitelesített formában, pdf
formátumban
történő elektronikus csatolását jelentik.
-

Értelmezések
Cégszerű aláírás: a pályázó törvényes képviselőjének, aláírásra jogosult képviselőjének
(képviselőinek) aláírása bélyegző lenyomattal ellátva (együttes képviselet esetén csak együttesen
aláírva).
Saját forrás: a pályázó részéről a pályázott fejlesztéshez biztosított forrás, amelybe az
államháztartás alrendszereiből (azaz bármilyen más központi költségvetési forrásból) nyújtott
támogatás nem számítható be.

12. A pályázat benyújtása
A Pályázati Kiírás 11. pontja szerint elkészített pályázatot elektronikusan és egy kinyomtatott
példányban, papír alapon, megfelelő módon összefűzve, a pályázat minden oldalát a pályázó
cégszerű aláírásával ellátva kell megküldeni.
A pályázat (a Pályázati Adatlap és az összes melléklet) minden egyes, szöveget tartalmazó oldalát
(2 oldalas lap esetén mindkét oldalt) a pályázat aláírójának cégszerű aláírással kell ellátni.
A pályázatot a www.munka.hu honlapon a Szak- és felnőttképzés/NFA támogatások/Nemzeti
Foglalkoztatási Alap képzési alaprészből nyújtott támogatások menüpont alatt található program
használatával kell elkészíteni.
A pályázók a pályázattal kapcsolatban kizárólag elektronikusan a dtp2013@lab.hu e-mail címen
kaphatnak felvilágosítást.
A pályázat benyújtásának helye:
Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1439 Budapest, Pf. 630.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. szeptember 10.
A pályázatot (a kitöltött Pályázati Adatlapot és a Pályázati Kiírásban előírt mellékleteket) 1 db
eredeti, papír alapú, cégszerűen aláírt példányban, zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként
vagy gyorsposta/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás
igénybevételével lehet beküldeni. A postabélyegző feladási dátumának kell megfelelnie a
benyújtási határidő napjának. A borítékra kérjük ráírni „Pályázat a 2013. évi decentralizált
beruházási keret terhére”, valamint a pályázó nevét, címét.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázatok személyes benyújtására nincs lehetőség!

13. A pályázat értékelése, az értékelés szempontjai,
a pályázatok elbírálása
Formai vizsgálat
A pályázatokat formai szempontból az NMH vizsgálja.
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A jelen Pályázati Kiírásban meghatározott követelményektől eltérően elkészített és benyújtott
pályázatok, és azon pályázatok, amelyek hiánypótlása nem, vagy nem határidőre, illetve nem
teljes körűen kerülnek benyújtásra, formailag nem megfelelő minősítést kapnak, illetve
érvénytelennek minősülnek, ezért azok nem kerülnek tartalmi értékelésre.
A pályázat akkor is formai hibásnak minősül, ha csak egy formai hibája van.
Érvényes pályázatnak csak az a pályázat tekinthető, amelyet a Pályázati kiírásban foglaltak
alapján, a rendelkezésre bocsátott kitöltő programmal készítettek el.
Érvénytelen a pályázat a következő esetekben:
- A pályázatot késve, a Pályázati Kiírásban megjelölt benyújtási határidő után nyújtották be.
- A pályázó nem tartozik a pályázói körbe.
- A pályázó több megyei keretre pályázott, és az egyes pályázatokban igényelt támogatások
összértéke, vagy az igényelt támogatás intenzitása meghaladja a Pályázati Kiírás 8. pontjában
az adott pályázói körhöz meghatározott maximálisan igényelhető támogatási összeget vagy
támogatás intenzitást.
- A pályázó nem a támogatásban részesíthető szakképesítésre, képzésre, szakra igényel
támogatást.
- A pályázónál a 2013/2014. tanévben nem folyik nappali oktatási rend szerint, szakképzési
évfolyamon, illetve felsőoktatási intézményben gyakorlatigényes alapképzési szakon
tanulók/hallgatók gyakorlati képzése.
- A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ pályázót kivéve, a pályázó több pályázatot
nyújtott be.
- A pályázó nem szerepel a köztartozásmentes adatbázisban.
- A pályázó a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény szerint nem részesülhet támogatásban.
- A pályázó nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének.
- A pályázónak az NFA képzési alaprésszel, illetve jogelődjével szemben a tárgyévet megelőző
időszakra lejárt kötelezettsége van.
- A pályázó az adott pályázat kiírását megelőző két éven belül az alaprész terhére kiírt
pályázatában valótlan vagy megtévesztő adatot szolgáltatott.
- A pályázó az adott pályázat kiírását megelőző két éven belül elnyert pályázat alapján kötött
támogatási szerződésben előírt kötelezettségeket önhibájából maradéktalanul nem teljesítette.
Formailag nem felelnek meg a pályázatok a következő esetekben:
- A pályázatot nem a rendelkezésre bocsátott program használatával készítette el a pályázó.
- Az összefűzött pályázat valamennyi oldala (az adatlap és a csatolandó dokumentumok is) nem
került cégszerűen aláírásra.
- A pályázatot nem a jelen Pályázati Kiírás 11. és 12. pontja szerint nyújtották be, illetve a
mellékletként csatolandó dokumentumok nem az előírtaknak megfelelően kerültek kitöltésre és
aláírásra.
- A Pályázati Adatlap pályázóra vonatkozó adatait hiányosan vagy pontatlanul, illetve hibásan,
nem egyértelműen töltötték ki.
- A saját forrás igazolására kötelezett pályázó a kötelezően előírt saját forrás rendelkezésre
állását nem igazolta.
- Az aláírások cégszerűségének igazolása nem megfelelően történt meg.
- A pályázatban megadott adatok, információk, költségek egymással nincsenek összhangban.
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Hiánypótlás keretében pótolható formai hibák:
- A pályázathoz nem csatoltak, illetve nem kitöltve, nem megfelelően kitöltve csatoltak egy
vagy több előírt, a rendelkezésre bocsátott programból kinyomtatott dokumentumot. (Pályázati
Kiírás 11. pont II. alpontban 1-11. sorszámmal jelölt, pályázóra vonatkozó mellékletek)
- A pályázathoz nem csatoltak, illetve nem megfelelő formában csatoltak egy vagy több előírt
kötelezően csatolandó további dokumentumot. (Pályázati Kiírás 11. pont III. alpontban 1-3.
sorszámmal jelölt, pályázóra vonatkozó dokumentumok)
A benyújtott pályázat hiánypótlására csak a pályázathoz csatolandó mellékletek, dokumentumok
(a Pályázati Kiírás 11. pontban előírt dokumentumok) esetleges hiánya, kitöltés nélkül, nem
megfelelően kitöltve történő beküldése miatt, valamint a Pályázati Adatlapon szereplő, a pályázói
székhelyre és a pályázóra vonatkozó, a Pályázati Adatlap Egyéb adatok részében szereplő adatok
tekintetében van lehetőség, egy alkalommal, 5 munkanap alatt történő teljesítéssel. A hiánypótlás
nem vagy nem határidőre, illetve nem teljes körűen történő teljesítése esetén a pályázat tartalmi
értékelésre nem kerül.
Egyetlen formai hiányosság esetében is formai hibás a pályázat!
Felhívjuk a figyelmet, hogy a benyújtást követően a pályázat tartalmi elemeinek változtatására
nincs lehetőség, az ilyen jellegű igények nem vehetők figyelembe.
A formai vizsgálat miatt történő elutasítása esetén a pályázó az elutasításról szóló értesítés
kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül az indok megjelölésével írásbeli kifogást nyújthat
be az NMH-hoz.
Az NMH az elutasításról szóló döntése ellen benyújtott kifogás esetén
a) a kifogásban foglaltaknak 5 munkanapon belül helyt ad, egyúttal gondoskodik a jogszerű
állapot helyreállításáról, és erről haladéktalanul értesíti a pályázót vagy
b) ha az NMH az álláspontját fenntartja, a kifogást és az abban foglaltakkal kapcsolatos
álláspontját 5 munkanapon belül a miniszternek megküldi.
A nemzetgazdasági miniszter a felterjesztett kifogásról 10 munkanapon belül dönt, döntése ellen
további kifogásnak helye nincs.
Tartalmi értékelés
A formailag megfelelt pályázatokat tartalmilag a Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottságok (a
továbbiakban: mfkb-k) értékelik a jelen pályázati dokumentációban meghatározott szempontok
szerint.
Az mfkb-k az értékelés alapján az NMH útján javaslatot tesznek a miniszter részére az egyes
pályázatokra vonatkozóan a támogatások odaítéléséről.
A döntési javaslat lehet:
- a pályázat támogatása a pályázatban megfogalmazotthoz képest változatlan tartalommal és
feltételekkel
- a pályázat támogatása csökkentett összköltséggel, vagy csökkentett tartalommal
- a pályázat elutasítása.
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Amennyiben az mfkb a pályázat csökkentett összköltséggel történő támogatását javasolja, a
csökkentés mértéke nem haladhatja meg a kért támogatás 20%-át.
Elutasító vagy csökkentett összegű, illetve csökkentett tartalmú támogatói döntés esetében –
kérelemre – az elutasítás vagy a csökkentés indokát a pályázóval írásban közölni kell.
Az értékelésnél előnyt élveznek azon pályázók, akik:
 Hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű fiatalok szakképzését végzik.
 Szabad vállalkozási zónában működnek és végeznek szakképzést (a szabad vállalkozási zónák
létrehozásának és működésének, valamint a kedvezmények igénybevételének szabályairól szóló
27/2013. (II. 12.) Korm. rendeletben szerepel az a település, ahol a beruházási helyszíne
található).
 A pályázattal érintett szakképesítésekben minél nagyobb létszámú tanulót képeznek.
 A gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére a hiány-szakképesítések közé tartozó
szakképesítés vonatkozásában nyújtják be pályázatukat.
A tartalmi értékelés során figyelembe vett értékelési, bírálati szempontok:
A tartalmi értékelés szempontjai alapján az elérhető maximális pontszám 50%-a alatt a pályázat
nem támogatható.
Sorszám

Tartalmi értékelési, bírálati szempont megnevezése

1.
2.

A pályázó bemutatása
A fejlesztendő tárgyi feltételek leírásának bemutatása
A fejlesztés indokoltsága, az elérni kívánt oktatási, képzési, szakmai célok
bemutatása, helyzetelemzés
 A pályázattal érintett tanulói/hallgatói létszám képző intézményeknél: 100
főig 5 pont, 101-150 fő 10 pont, 151 fő fölött 20 pont
 Gazdálkodóknál a tanulószerződéssel oktatott tanulók száma: 5 főig 5 pont,
6-10 fő 10 pont, 11-20 fő 15 pont, 20 fő felett 20 pont
Szabad vállalkozási zónában a szakképzés felvállalása, és ezen helyzet
jellemzőinek bemutatása
Hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű, fogyatékkal élő tanulók/hallgatók
száma: 2 főig 2 pont, 3-5 fő 4 pont, 6-10 fő 6 pont, 11-20 fő 8 pont, 20 fő fölött
10 pont
A megvalósítandó fejlesztés műszaki, technológiai korszerűsége, az ezzel
megszerezhető gyakorlati tudás várható hasznosulása a munkavégzés során
Költségvetés megalapozottsága: a beruházás és működtetés költségkalkulációja,
a működtetéshez szükséges finanszírozási források bemutatása, a fajlagos
támogatási költség nagysága az ár-érték arányt figyelembe véve
A pályázat színvonala, általános és összegzett megítélése
Hiány-szakképesítésben folytat gyakorlati képzést

3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.

Összesen

Adható maximális
pontszám
5
10
20

20

10
10
15
10
5
15
120

14. A pályázat eredményéről történő tájékoztatás módja, határideje
A pályázat elbírálásának, értékelésének eredménye a www.munka.hu honlapon a Szak- és
felnőttképzés/NFA támogatások/Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészből nyújtott
támogatások menüpont alatt kerül közzétételre, továbbá minden pályázó írásban értesítést kap az
NMH-tól az mfkb-k javaslata alapján hozott miniszteri döntés meghozatalától számított 15 napon
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belül. Az értesítésben a nyertes pályázóval létrehozandó támogatási szerződés megkötésére
megfelelő - legfeljebb harminc napos - határidő kerül megállapításra.
A pályázat elbírálásának határideje:
A támogatásról, annak összegéről a nemzetgazdasági miniszter dönt, az mfkb-k javaslata alapján a
beküldési határidőt követő 90 napon belül.
A döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye!
Felhívjuk a figyelmet, hogy az NMH a pályázatok benyújtásának határidejét megelőző 7. napig
biztosítja, hogy a támogatást igénylők kérdéseket tehessenek fel írásban, és azokra ésszerű
határidőn, de legkésőbb a kérdés beérkezését követő 5 napon belül tájékoztatást kapjanak.
Ha a nyertes pályázó mulasztásából az NMH mint támogató által a fentiek szerint meghatározott
határidőtől számított további 30 napon belül nem kerül sor a szerződéskötésre, a támogatási
döntés érvényét veszti. (Ha a nyertes pályázó mulasztása a támogató megítélése szerint
méltányolható okból származik, a támogató a szerződéskötésre - jogszabály eltérő rendelkezése
hiányában - az általa megállapított határidőt követő 30 napon belül az eredeti határidőnél nem
hosszabb időtartamú új határidőt állapíthat meg.)
Az el nem fogadott pályázatokat a kiíró a pályázónak nem küldi vissza. A pályázók az Ávr. 68. §
(2) bekezdése szerinti írásos dokumentáció pályázatukra vonatkozó részét megtekinthetik.

15. Szerződéskötés, a támogatás folyósítása
A támogatást elnyert pályázókkal (Támogatottakkal) a döntést követően a Támogató (NMH) köt
szerződést.
A szerződés tartalmazza: a Támogatott adatait, a támogatás célját, a támogatás formáját, összegét
és ütemezését, a támogatás folyósításának módját, az előleg és a saját forrás összegét, a beruházás
megkezdésének és befejezésének időpontját, a fejlesztéssel közvetlenül érintett tanulói/hallgatói
létszámot, a támogatás felhasználásának és a beruházás megvalósításának szabályait, az
elszámolással kapcsolatos előírásokat, a támogatás felhasználásának ellenőrzési módját, a tárgyi
eszközök működtetésének előírásait, a szerződésszegés jogkövetkezményeit, a szerződés
megszűnésének eseteit, a biztosítékokat és az egyéb rendelkezéseket.
A szerződés tartalmazza továbbá, hogy a szerződéskötést követően milyen időközönként kell a
Támogatottaknak a Monitoring indikátor táblázatot kötelezően benyújtaniuk, amelynek
benyújtási határidejéről és módjáról az NMH a honlapján értesíti a Támogatottakat.
A támogatási szerződésminta a www.munka.hu honlapon a Szak- és felnőttképzés/NFA
támogatások/Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészből nyújtott támogatások menüpont
alatt érhető el.
A szerződéskötést követően a támogatás folyósítását az NMH végzi az alábbiak szerint:
- előfinanszírozás esetén a támogatás összegét, utófinanszírozás esetén a támogatási előleg
összegét a szerződés Támogatottól történt (hiánytalanul felszerelt) visszaérkezését követő 15
napon belül utalja a Támogatott pénzforgalmi számlájára,
- utófinanszírozás esetén a támogatási összeg és a támogatási előleg különbözetét, azaz a
támogatási összeg fennmaradó részét a Támogatott által határidőre benyújtott elszámolás
ellenőrzését – az esetleg szükséges hiánypótlás ellenőrzését is beleértve – és elfogadását követően,
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az elfogadott elszámolás szerinti összeg alapján utólagos finanszírozással, a Támogatott
pénzforgalmi számlájára a szerződésben meghatározott feltételek szerint átutalja. Szállító részére
kifizetés nem lehetséges.
A jelen Pályázati Kiírás alapján benyújtott és nyertes pályázatok, illetve az ezek alapján megkötött
támogatási szerződések szerinti beruházások befejezésének, és egyúttal a megvalósult
beruházások során a támogatási összeg felhasználására vonatkozó elszámolás benyújtásának
határidejét a támogatási szerződés tartalmazza (A beruházás befejezése a beszerzett eszközök
üzembe helyezésének, használatba vételének határideje, mely határidőre a pénzügyi
kiegyenlítésnek is meg kell történnie).

17

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ – PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Az NFA képzési alaprész decentralizált beruházási keretéből finanszírozandó, fejlesztésre irányuló
beruházások támogatásához kiírásra kerülő pályázathoz

MELLÉKLETEK
1. melléklet

Áfa nyilatkozat
(Valamennyi pályázó esetén kötelező a kitöltése és a pályázathoz történő csatolása)
Alulírott ……………………………………………….., a pályázó törvényes képviselője (cégszerű
aláírásra jogosult személy) nyilatkozom, hogy jelen pályázat tárgyában, azaz oktatási célt
szolgáló eszközök beszerzésében, felhasználásában, működtetésében az alábbiakban megjelölt
szövegrész szerint:
1. ÁFA visszatérítésre nem tarthatok igényt, a pályázatban ezért ÁFÁ-val növelt bruttó
összegek szerepelnek.*
2. ÁFA visszatérítésre igényt tarthatok, a pályázatban ezért ÁFA nélküli nettó összegek
szerepelnek.*
*Megfelelő rész jelölendő!
Keltezés:.........................................

......................................................
Cégszerű aláírás, bélyegző lenyomat
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2. melléklet

Nyilatkozat köztartozásról
(Nem költségvetési intézményként működő szakképző iskola és felsőoktatási intézmény, valamint
hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén kötelező a kitöltése és a pályázathoz történő csatolása)

Alulírott ……………………………………………….., a pályázó törvényes képviselője (cégszerű
aláírásra jogosult személy) büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az állami
költségvetéssel (az állami és az önkormányzati adóhatósággal) szemben nincs lejárt határidejű
tartozásunk.
Kijelentem, hogy nyilatkozatunk alapja, hogy szerepelünk az állami adóhatóság köztartozásmentes
adózók nyilvántartásában.
Tudomásul veszem, hogy a tartozás eltitkolása a pályázatból való kizárást illetve a támogatás
elnyerése esetén a döntés érvénytelenítését eredményezi.

Keltezés:.........................................

......................................................
Cégszerű aláírás, bélyegző lenyomat
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3. melléklet

Nyilatkozat csőd-, felszámolási, végelszámolási és megszüntetési eljárásról
Költségvetési szervek kivételével minden pályázónak (nem költségvetési szervként működő
szakképző iskolának és felsőoktatási intézménynek, valamint hozzájárulásra kötelezett
pályázónak) kötelező a kitöltése és a pályázathoz történő csatolása

Alulírott……………………………………………….., a pályázó törvényes képviselője (cégszerű
aláírásra jogosult személy) büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy nem állunk
végelszámolás alatt, továbbá velünk szemben csőd- vagy felszámolási eljárás, illetőleg egyéb, a
megszüntetésünkre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban.
Tudomásul veszem, hogy a fenti eljárások bármelyikének eltitkolása a pályázatból való kizárást
eredményezi.

Keltezés:.........................................

......................................................
Cégszerű aláírás, bélyegző lenyomat
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4. melléklet

Nyilatkozat rendezett munkaügyi kapcsolatokról
(Valamennyi pályázó esetén kötelező a kitöltése és a pályázathoz történő csatolása, kivéve az
alkalmazottat nem foglalkoztató egyéni vállalkozókat)
Alulírott………………………………………………, a pályázó törvényes képviselője (cégszerű
aláírásra jogosult személy) büntetőjogi felelősségem tudatában akként nyilatkozom, hogy az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 50. § (1) a) pontjának megfelelően a
rendezett munkaügyi kapcsolatrendszerre előírt követelményeknek azok ismerete alapján és
betartásával, mint munkáltató megfelelünk, munkaügyi kapcsolatrendszerünk rendezett.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a módosított 1/2012. (I.26.) NGM rendelet értelmében a
pályázatot befogadó szervezet megállapítja, hogy az Egyenlő Bánásmód Hatóság
nyilvántartásában és/vagy a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi
Igazgatóság honlapján közzétett listán a rendezetlen munkaügyi kapcsolatok miatt elmarasztaltak
között felsoroltak, támogatást nem nyerhetek el, illetve a támogatás megítélése esetén a
szerződéskötés meghiúsul.

Keltezés:………………………

…………………………………….
Cégszerű aláírás, bélyegző lenyomat
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5. melléklet

Nyilatkozat az előírt kötelezettségek vállalásáról
(Valamennyi pályázó esetén kötelező a kitöltése és a pályázathoz történő csatolása)
Alulírott……………………………………………………..a
(cégszerű aláírásra jogosult személy) nyilatkozom, hogy:








pályázó törvényes képviselője

A Pályázati Kiírásban foglalt támogatási feltételeknek megfelelünk.
A pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és
hitelesek.
A pályázatot csak a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprész decentralizált
beruházási kerete terhére a szakképzés fejlesztésére irányuló beruházás támogatásának
elnyerése céljából adjuk be, így a jelen pályázat és annak célja nem azonos bármely más
kiíró által – különös tekintettel a központi költségvetés terhére – kiírt pályázatra benyújtott,
benyújtandó pályázatunkkal, illetve* adott tárgyban pályázatot korábban ……….. évben
az …………………………. által kiírt pályázaton nyújtottunk be és a pályázattal
támogatást nyertünk el.
A Pályázati Adatlap Beruházási terv részében feltüntetett eszközök és tartozékaik adatai és
összegei a valós piaci árakon alapulnak.
A pályázott eszközök működtetési feltételeit biztosítjuk.
Bejelentem, ha a pályázat elbírálásáig, illetve a támogatás elnyerése esetén a támogatási
szerződés lejártáig, végelszámolás alá kerülünk (végelszámolást határozunk el), velünk
szemben csőd- vagy felszámolási eljárás, illetőleg egyéb, a megszüntetésünkre irányuló,
jogszabályban meghatározott eljárás indul.

A támogatás elnyerése esetére akként nyilatkozom, hogy:
 A szerződésben foglalt, támogatottra vonatkozó feltételeket kötelezőnek ismerem el és a
Támogató részéről elkészített szerződést aláírom. (A konkrét szerződéses feltételek a
szerződésmintában találhatók.)
 Vállalom, hogy a szerződéskötéssel egyidejűleg a Támogatónak benyújtom a fizetési,
illetve pénzforgalmi számlánkat (bankszámlánkat) kezelő pénzforgalmi szolgáltató által
záradékolt, a támogatási szerződés alapján a támogató irányában esetlegesen jelentkező
visszafizetési kötelezettségünk teljesítésének késedelme esetére bármely - jogszabály
alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlánkra vonatkozó beszedési
megbízás érvényesítésére irányuló, arra alkalmas felhatalmazást. Kötelezettséget vállalok
továbbá arra, hogy a fentiekben meghatározott, a támogatási célok megvalósulása
szempontjából megfelelő biztosíték érvényesíthetőségét folyamatosan biztosítjuk a
támogató számára.
 Kötelezettséget vállalok arra, hogy az Áht. 50. § (1) bekezdésében meghatározott
követelményeknek, és az Áht. 109. § (4) bekezdése alapján kiadott miniszteri rendelet
szerint vizsgálandó jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet adatait
rendelkezésre bocsátjuk.
 Tudomásul veszem, hogy amennyiben az MFKB javaslata alapján a miniszter a pályázat
Beruházási tervét nem teljes egészében támogatja, azaz csökkentett összegű, részbeni
támogatásról dönt, ebben az esetben is a Pályázat szerinti Beruházási terv képezi a
megkötendő támogatási szerződés mellékletét.
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Vállalom, hogy a pályázatom csökkentett összeggel történő támogatása esetén a
pályázatomban vállalt saját forrás összegét arányosan csökkentve használom fel, úgy, hogy
a saját forrásnak a csökkentett beruházás teljes összköltségének legalább 20%-át**
(nagyobb mértékű saját forrás vállalása esetén annak %-os arányát) el kell érnie. A saját
forrás összegét a beruházás megvalósítása során ebben az esetben is a támogatás - előleg
igénylése esetén a támogatási előleg feletti összeg - folyósítása előtt használom fel.
Tudomásul veszem, hogy a beruházás megvalósítása során fel nem használt támogatási
összeg nem fordítható a szerződés mellékletét képező Beruházási tervben nem szereplő
eszköz vásárlására. A fel nem használt támogatási összeg nem használható fel a Beruházási
tervben szereplő eszközök vételárának 20%-kot meghaladó mértékű finanszírozására.
Tudomásul veszem, hogy lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás esetén
bejelentési kötelezettséggel tartozom a támogató felé. Amennyiben a támogatás
folyósításakor áll fenn ilyen köztartozásom, a Magyar Államkincstár a folyósított
támogatási összegből a köztartozás összegét levonja és a NAV részére átutalja. Tudomásul
veszem továbbá, hogy ezen összeg tekintetében is fennáll a szerződésben előírt valamennyi
kötelezettségem.
Tudomásul veszem, hogy a támogatás kedvezményezettjének neve, a támogatás tárgya,
célja, összege, a támogatott program megvalósítási helye, valamint a közpénzekből
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 5. § (1)-(2)
bekezdése szerinti esetleges érintettségünk nyilvánosságra hozható. Tudomásul veszem
továbbá, hogy a pályázattal összefüggő adatok közérdekűnek tekinthetők és nyilvánosságra
hozhatók.
Biztosítani fogjuk a pályázaton elnyert támogatásból beszerzett eszközök a pályázatban
megjelölt célt szolgáló, folyamatos működtetésének feltételeit a Vhr-ben meghatározottak
szerint.
Kötelezettséget vállalunk arra, hogy amennyiben a pályázat benyújtásának évében, vagy az
azt követő 5 (öt), illetve ingatlan esetén 10 (tíz) évben jogutód nélkül megszűnnénk, vagy
megszüntetnénk a gyakorlati képzési tevékenységét, abban az esetben a Vhr. 16. § (2),
illetve17. §-ában előírtak szerint járunk el.

Jelen nyilatkozatot a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprész decentralizált beruházási
keretéből finanszírozandó, a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházások
támogatására a Nemzeti Munkaügyi Hivatal által kiírt 2013. évi pályázati kiírásra benyújtott
pályázathoz teszem. A benne foglaltak valódiságáért büntetőjogi felelősséget vállalok.
Aláírásommal a Nyilatkozat valamennyi rám vonatkozó pontját elismerem.
Keltezés:…………………………….
…………………………………..
Cégszerű aláírás, bélyegző lenyomat
Megjegyzés:
*A vonatkozó adatokat akkor kell közölni, amennyiben a jelen pályázatban megjelölt fejlesztésre, beruházásra
irányuló pályázat benyújtása más Pályázati Kiírásra korábban már megtörtént és a pályázattal a pályázó támogatást
nyert el. (A jelen pályázat Beruházási tervétől eltérő más fejlesztés tárgyában decentralizált beruházási vagy központi
keret felhasználására, vagy más Pályázati Kiírásra benyújtott pályázat esetében nem kell kitölteni.)
**Szakképzési hozzájárulásra kötelezettek esetén.
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6. melléklet

Nyilatkozat saját forrás meglétéről
(hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén kötelező a kitöltése és a pályázathoz történő csatolása)

Alulírott……………………………………………………..a pályázó törvényes képviselője
(cégszerű aláírásra jogosult személy) büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a
Pályázati Adatlap. pontjában feltüntetett saját forrás összege a pályázatban megjelölt fejlesztéshez
rendelkezésemre áll, és abba az államháztartás alrendszereiből (azaz bármilyen más központi
költségvetési forrásból) nyújtott támogatást nem számítottunk be.
Az Ávr. 72. § (3) a) pontja alapján a saját forrás rendelkezésre állásának igazolásához
- a pénzforgalmi számlavezető igazolásával,*
- hitelszerződéssel,
- tagi kölcsönszerződéssel,
- magánkölcsönre vonatkozó szerződéssel,
- engedményezési okirattal,
- tőkeemelésre vonatkozó igazolással,
- zárt végű pénzügyi lízingre vonatkozó szerződéssel,
- értékpapír banki igazolás másolatával
rendelkezünk, amely dokumentum a pályázat benyújtásának napján birtokunkban van.
*A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény hatálya alá tartozó hozzájárulásra kötelezettek
esetében a melléklethez kötelezően csatolandó a banki igazolás eredeti példánya.

Keltezés:…………………………..
…..….…………………………………..
Cégszerű aláírás, bélyegző lenyomat
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7. a) melléklet

Nyilatkozat
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
(Knyt.) szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról
(Valamennyi pályázóesetén kötelező a kitöltése és a pályázathoz történő csatolása)
A Pályázó neve:
Természetes személy lakcíme:
Születési helye, ideje:
Gazdasági társaság esetén székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Képviselőjének neve:
Egyéb szervezet esetén székhelye:
Képviselőjének neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)
– 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az …pont alapján
– 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az …pont alapján
Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.
Keltezés:
…………………………………………….
Cégszerű aláírás, bélyegző lenyomat
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7. b) melléklet

Közzétételi kérelem
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
(Knyt.) 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről
(Valamennyi pályázóesetén kötelező a kitöltése és a pályázathoz történő csatolása)
A Pályázó neve:
Természetes személy lakcíme:
Születési helye, ideje:
Gazdasági társaság esetén székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Képviselőjének neve:
Egyéb szervezet esetén székhelye:
Képviselőjének neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:
___________________________________________________________________________
Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettség személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt
szervezettel szemben fennáll, mert
a) A pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó szervnél
munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok, de a törvény értelmében nem
minősülök döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak. (Kizárólag természetes személy
pályázó esetén!).
Indoklás:
Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok az alábbi szervezettel (a szervezet neve, székhelye
beírandó):
……………………...……………………...……….………………………………………………
……………………………………………………………………………..……………….…
b) Nem kizárt közjogi tisztségviselő vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó
esetén!)
Indoklás:
Az alábbiakban felsorolt tisztségek valamelyikével rendelkezem (a kívánt rész aláhúzandó):
köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett
tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester,
főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat
képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a Knyt. 2. § (1) bekezdés
d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja
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c) Az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok (Kizárólag természetes
személy pályázó esetén!)
Indoklás:
- Közeli hozzátartozóm pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő, vagy döntéshozó
szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény értelmében nem minősül döntéselőkészítőnek vagy döntéshozónak.
- Közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviselő.
(A kívánt rész aláhúzandó!)
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-,
mostoha- és nevelőszülő, testvér
d) A pályázóként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az a)-c) pontban
megjelölt személy tulajdonában áll (Kizárólag gazdasági társaság pályázó esetén!).
Indoklás:
Az érintett tulajdonos. Szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban
áll (a szervezet neve, székhelye beírandó):
………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………...…
Közjogi tisztségének megjelölése (a tisztség beírandó):
……………………………………………………………………………...…………………...
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-,
mostoha- és nevelőszülő, testvér
e) A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház,
vagy szakszervezet tekintetében az érintettség fennáll, mert
o vezető tisztségviselője
o az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője,
o vagy társadalmi szervezet ügyintéző, vagy képviseleti szervének tagja
a pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő szervnél, vagy döntést hozó
szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt közjogi
tisztségviselő, vagy e személyek közeli hozzátartozója
Indokolás:
Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója (a pozíció beírandó):
……………………………………………………………………………….………………….
A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve,
székhelye beírandó):
.…………………………………………………………………………………………………..
Közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett
tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester,
főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat
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képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a 2. § (1) bekezdés d)
pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-,
mostoha- és nevelőszülő, testvér
Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekből nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az
érintettségemet illetően. A nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak mindenben megfelelnek.
Keltezés:……………………….
……………………………………..
Cégszerű aláírás, bélyegző lenyomat

28

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ – PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Az NFA képzési alaprész decentralizált beruházási keretéből finanszírozandó, fejlesztésre irányuló
beruházások támogatásához kiírásra kerülő pályázathoz

8. melléklet

Igazolás tanulószerződéses tanulólétszámról
(Területileg illetékes gazdasági kamara állítja ki beruházási helyszínenként, a szakképzési
hozzájárulásra kötelezett pályázók esetében kötelező a kitöltése és a pályázathoz történő
csatolása,)
Alulírott………………………………………….,(név)………………………...…(beosztás)
a
………………………………………………. (területi kamara neve) részéről igazolom, hogy
………………………………………………………………………………………………….
szakképzési hozzájárulásra kötelezett a 2013/2014-es tanévben gyakorlati képzésben
tanulószerződéssel az alábbi létszámú tanulót oktat:
Gyakorlati képzés helyszíne: ……………………………………………………………………..
Szakképesítés megnevezése

OKJ azonosító szám

Létszám
(fő)
2013/2014-es tanév

Összesen:
Az igazolást a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprész 2013. évi decentralizált beruházási
keretének felhasználására kiírt pályázat céljára adom ki.
A………………………………………………………..(pályázó neve) pályázatát támogatom.
Keltezés:…………………….
…………………………………………….
aláírás, bélyegző lenyomat
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9. melléklet

Fenntartó támogató nyilatkozata
(szakképző iskola és nem állami felsőoktatási intézmény pályázó esetén kötelező a kitöltése és a
pályázathoz történő csatolása)
Alulírott.…………………….………………………………………………….mint
…………………………………………………………….…………
intézmény
részéről nyilatkozom, hogy:








a

pályázó
fenntartója

Egyetértek azzal és támogatom, hogy a fenti intézmény pályázatot nyújtson be a Nemzeti
Foglalkoztatási Alap képzési alaprész decentralizált beruházási keretéből finanszírozandó, a
szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló támogatására.
A pályázó fenntartójaként megismertük a pályázati feltételeket, a fenti pályázó intézmény által
elkészített pályázatot, és segítjük a fenti pályázó intézményt a szükséges feltételek
biztosításában.
Igazolom, hogy a pályázatban megjelölt, a beruházás megvalósítása során a fenti pályázó
intézmény által vállalt saját forrás (önrész) összege: …………..,- Ft, azaz
……………………………………………….forint a pályázó rendelkezésére áll.
Igazolom, hogy a nyilvántartások alapján a 2013/2014-es tanévben a szakképzési
évfolyamokon az intézmény által benyújtott pályázattal érintett szakképesítések tekintetében a
tanulói létszámból a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121. § (1) bekezdés 14.
pontja, illetve a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 25. pontja
értelmében ….. fő hátrányos helyzetű, …. fő sajátos nevelési igényű tanuló/hallgató.*
Igazoljuk, hogy a nyilvántartások alapján a 2013/2014-es tanévben az intézmény által
benyújtott pályázattal érintett gyakorlatigényes alapképzési szakok hallgatói létszámából …..
fő a hátrányos helyzetű, …. fő a fogyatékkal élő hallgató.**
Biztosítani fogjuk a fenti pályázó intézménynél a pályázaton elnyert támogatásból beszerzett
eszközök pályázatban megjelölt célt szolgáló, folyamatos működtetésének feltételeit a
Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészéből nyújtható szakképzési célú támogatások
szabályairól szóló 24/2012. (VIII. 15.) NGM rendeletben (a továbbiakban: Vhr.)
meghatározottak szerint.

* szakképző iskola tekintetében kitöltendő
** nem állami felsőoktatási intézmény esetén kitöltendő

Keltezés:……………………………….
…………………………………….
Cégszerű aláírás, bélyegző lenyomat
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10. melléklet

Igazolás a hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulók létszámáról
(Szakképző iskola állítja ki, a szakképzési hozzájárulásra kötelezett mellékeli a pályázattal érintett
szakképesítések tekintetében, ha hátrányos helyzetű vagy sajátos nevelési igényű tanuló gyakorlati
képzését végzi)
Alulírott………………………………………….,(név)………………………...…(beosztás)
a
(szakképző iskola neve:………………………………………………. OM száma:………………..)
iskolarendszerű
képzést
folytató
szakképző
iskola
részéről
igazolom,
hogy
………………………………………………………………………………………………….
szakképzési hozzájárulásra kötelezettnél a 2013/2014-es tanévben a nappali rendszerű iskolai
oktatásban részt vevő tanulók közül az alábbi létszámú hátrányos helyzetű, illetve sajátos nevelési
igényű tanuló vesz részt gyakorlati képzésben tanulószerződéssel:
Szakképesítés megnevezése

OKJ azonosító
szám

Létszám
(fő)
2013/2014. tanév
hátrányos
sajátos nevelési
helyzetű
igényű

Összesen:
A tanügyi nyilvántartás szerint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121. § (1)
bekezdés 14. pontja, illetve a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4.§ 25. pontja
értelmében kell besorolni a tanulókat.
Az igazolást a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprész 2013. évi decentralizált beruházási
keretének felhasználására kiírt pályázat céljára adom ki.
Keltezés:…………………….
…………………………………………….
Aláírás, bélyegző lenyomat
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