
ORSZÁGOS KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAM KERETÉBEN LEBONYOLÍTOTT
KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

Országos közfoglalkoztatási program keretében lebonyolított közfoglalkoztatásról a székhely
szerint  illetékes  kormányhivataltól  érdeklődhet.  A  támogatás  nem  érhető  el  általánosan
mindenkor és mindenhol az ország területén, ezért is fontos az előzetes tájékozódás.

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:
Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály 

Illetékességi területe:
Nógrád megye

Ügyfélfogadási idő: 
Hétfő - csütörtök 8:00-16:00
Péntek 8:00-13:30 

Ügyintézési, jogorvoslati határidő:
Ügyintézési határidő: sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap. 
A  döntés  végleges,  ellene  fellebbezésnek  helye  nincs,  de  jogsértés  esetén  a  döntés  a
közlésétől  számított  30  napon  belül  a  Budapest  Környéki  Törvényszék  által
felülvizsgáltatható. 

Eljárási költségek:
Az eljárás illetékmentes.

Ügytípus rövid leírása: 
Az  országos  közfoglalkoztatási  programban  támogatás  akkor  nyújtható,  ha  a
közfoglalkoztatási  program  az  Országgyűlés  vagy  a  Kormány  által  meghatározott  cél
elérésére  irányul.  A  támogatás  nyilvántartott  álláskeresők,  a  foglalkoztatást  helyettesítő
támogatásra  jogosultak,  a  megváltozott  munkaképességű  személyek  ellátásairól  szóló
törvény szerinti rehabilitációs ellátásban részesülők,,a menekültügyi őrizetben lévő személy
kivételével  kérelmének  végleges  elbírálásáig  az,  aki  menekültként,  oltalmazottként  vagy
menedékesként történő elismerés iránti kérelmet nyújtott be, vagy az a harmadik országbeli
állampolgár,  akinek  az  idegenrendészeti  hatóság  a  harmadik  országbeli  állampolgárok
beutazásáról  és  tartózkodásáról  szóló  2007.  évi  II.  törvény  62.  §  (1)  bekezdés  
a), c), d), f) pont alapján kijelölt helyen való tartózkodását rendelte el, illetve azon álláskereső
személy,  akinek  legalább  negyven  százalékos  mértékű  egészségkárosodását  a
rehabilitációs szakértői szerv megállapította, vagy aki vakok személyi járadékában részesül,
vagy  aki  fogyatékossági  támogatásban  részesül  közfoglalkoztatási  jogviszony  keretében
történő foglalkoztatása után nyújtható.
A  közfoglalkoztatónak  a  kérelme  alapján  a  közfoglalkoztatottak  részére  biztosítania  kell
képzés lehetőségét. 

Támogatás mértéke:
A támogatás  mértéke a  közfoglalkoztatottnak  járó bér  és  az  ahhoz kapcsolódó  szociális
hozzájárulási  adó  (a  továbbiakban:  bérköltség)  mértékének  100  százalékáig  terjedhet.
Támogatás  mértékénél  a  közfoglalkoztatónak  járó,  a  2004.  évi  CXXIII.  törvényben
meghatározott  adókedvezménnyel csökkentett  szociális hozzájárulási  adó összege vehető
figyelembe. 
Ezen  túlmenően  támogatás  nyújtható  a  ténylegesen  foglalkoztatottak  után  a  
375/2010.  (XII.  31.)  Korm.  rendelet  3.  §  (4)  bekezdésében  meghatározott  közvetlen
költséghez  és  anyagköltséghez,  amelyek  összesített  mértéke  nem  haladhatja  meg  a
bérköltséghez nyújtott támogatás 10%-át.
Legalább  100  fő  közfoglalkoztatása  esetén  a  szervezési  költségek  is  támogathatók.
A szervezési költségék támogatásának mértéke nem haladhatja meg a közfoglalkoztatási
bérhez és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz nyújtott támogatás 3%-át.

Országos közfoglalkoztatási program keretében támogatásban részesülhetnek:
- helyi  és nemzetségi  önkormányzat,  valamint  azok jogi  személyiséggel  rendelkező

társulása,
- költségvetési szerv,



- egyházi jogi személy,
- civil szervezet,
- közhasznú jogállású szervezet,
- az állami és önkormányzati tulajdon kezelésével és fenntartásával megbízott, vagy

erre a célra az állam, önkormányzat által létrehozott gazdálkodó szervezet,
- vízitársulat,
- erdőgazdálkodó, amennyiben  a  közfoglalkoztatás  keretében  az  erdő  külön

törvényben  meghatározott  közjóléti  céljainak  megvalósítása  érdekében  végzett
feladatok ellátására, a természeti károkat szenvedett erdőterületek rehabilitációjára,
erdészeti  sétautak,  turistautak  és  tanösvények  kijelölésére,  karbantartására,
határjelek és környezetének karbantartására, tűzpászták készítését és tűzmegelőzést
szolgáló feladatok ellátására, kommunális hulladék gyűjtésére és elszállítására, az
erdőterület kommunális szennyeződéstől való tisztítására kerül sor,

- szociális  szövetkezetek, (a helyi  vagy azon túlmutató közösségi  -  így különösen -
egészségmegőrzési,  szociális,  nevelési,  oktatási,  kulturális,  kulturális  örökség
megóvása,  építészeti  örökség  védelmével  összefüggő,  természet-,  környezet-  és
állatvédelemi,  gyermek-  és  ifjúságvédelemi,  a  munkaviszonyban  és  a  polgári  jogi
jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével sport,
közrend és közlekedésbiztonsági, ár- és belvízvédelemi célú, közforgalom számára
megnyitott  út,  híd,  alagút  fejlesztéséhez,  fenntartásához  és  üzemeltetéséhez
kapcsolódó szükségletek kielégítését szolgáló feladat ellátása esetén)

- vasúti  pályahálózat-működtető  szervezet  a  vasúti  pálya  és  környezete
tisztántartásával, a kapcsolódó területek növényzetének karbantartásával, továbbá a
vasúti  üzemi  létesítmények  fenntartója  az  üzemi  létesítmény  állagmegóvásával
kapcsolatos feladatai ellátásában,

- kötelező  önkormányzati  feladat  ellátásában  közreműködő,  törvény  alapján  kijelölt
közérdekű szolgáltató.

Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről: 

Az ügyfeleket megillető legfontosabb jogok:
- tájékoztatáshoz való jog, 
- tisztességes ügyintézéshez való jog,
- a jogszabályokban meghatározott határidőben döntéshez való jog.

Az ügyfeleket terhelő legfontosabb eljárási kötelezettségek:
- a közigazgatási hatósági eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni,
- az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére, a döntéshozatal

késleltetésére.

Időpontfoglalás:
Időpontfoglalás lehetősége nem biztosított. 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:
A programkiírásnak megfelelő tervezet és mellékletei, 
Közfoglalkoztatási Támogatások Keretrendszerében (KTK) kitöltött, kinyomtatott és cégszerű
aláírással ellátott kérelem és mellékletei,
Munkaerőigény-bejelentőlap.



Az eljárást megindító irat benyújtásának módja, ügyintézés helye:
Országos  közfoglalkoztatási  programok  esetén  a  támogatást  igénylő,  azaz  a
közfoglalkoztató  a programra vonatkozóan  előzetes  tervezetet  (a  továbbiakban:  tervezet)
készít. A tervezet és mellékleteinek benyújtása - a munkaerőigény bejelentő lap kivételével -
minden  esetben  elektronikusan  történik  a  Közfoglalkoztatási  Támogatások
Keretrendszerében (KTK). 
A  belügyminiszteri  döntést  megelőzően  benyújtott  nyomtatvány  előzetes  tervezetnek,  a
támogató belügyminiszteri döntést követően benyújtott nyomtatvány kérelemnek minősül.
A  közfoglalkoztató  a  belügyminiszteri  döntéssel  megegyező  tartalmú  kérelmet  és  annak
mellékleteit  a  belügyminiszteri  döntést  követő  8  napon  belül  megküldi  a  Nógrád  Megyei
Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály részére elektronikus
úton, e-Papír szolgáltatás igénybevételével. 
Ügytípus:  foglalkoztatási  támogatások,  közfoglalkoztatás  és  egyéb  állami  foglalkoztatási
feladatok. 

Az ügy intézését segítő tájékoztatók: 
http://kozfoglalkoztatas.kormany.hu/tajekoztatok-programleirasok 
http://kozfoglalkoztatas.kormany.hu/elindult-a-kozfoglalkoztatasi-tamogatasok-
keretrendszere 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: 
Foglalkoztató adatlap és munkaerőigény bejelentőlap:
https://nfsz.munka.hu/cikk/586/
Tajekoztato_allashirdetessel_munkaeroigeny_bejelentesevel_kapcsolatban

Igénybe vehető elektronikus programok: 
https://ktk.munka.hu/login     

Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:
A  közfoglalkoztatásról  és  a  közfoglalkoztatáshoz  kapcsolódó,  valamint  egyéb  törvények
módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény. 
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
(Flt.).
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.).
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.).
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.). 
A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. 
A  közfoglalkoztatási  bér  és  a  közfoglalkoztatási  garantált  bér  megállapításáról  szóló
170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet. 
Az  állami  foglalkoztatási  szerv,  a  munkavédelmi  és  munkaügyi  hatóság  kijelöléséről,
valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm.
rendelet. 
Az államháztartás szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet.
A  fővárosi és megyei kormányhivatalokról,  valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról
szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet. 
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