
A foglalkoztatásról és a munkanélküliség esetén való biztosításról szóló törvény (az SZK 
Hivatalos Közlönye, 36/09. és 88/10. szám) 43. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja, a Nemzeti 
Foglalkoztatási Akciótervvel és Zenta község 2015. évi Helyi Foglalkoztatási Akciótervével 
összhangban 
 

ZENTA KÖZSÉG  
 kiírja  

 
„A PRIVÁT MUNKAADÓKNÁL A 2015. ÉVBEN A MUNKANÉLKÜLI SZEMÉLYEK 

GYAKORLATI TUDÁSSZERZÉSE“ PROGRAM  MEGVALÓSÍTÁSÁRA A NYILVÁNOS 
FELHÍVÁST 

 
I. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK 

 
A programon gyakorlati tudás és készségek szerzése értendő, amelyet minden,  a Helyi 
Önkormányzat területén székhellyel rendelkező munkáltatóknak szántunk,  amelyek,  a  
gyakorlati tudás és készségek  megszerzése program leteltét követően,  foglalkoztatják  a 
személyeket, akik a Nemzeti Foglalkoztatási Hivatal nyilvántartásában vannak.  A programba 
bekapcsolódhatnak munkanélküli személyek, akiknek nincs képesítésük és tapasztalatuk a 
teendők ellátására, amelyekre szervezzük a gyakorlati tudás és készségek megszerzését, de az 
egyéb munkanélküli személyek. 
 
A privát munkáltatónál a gyakorlati tudás megszerzésének programja 3 hónapig tart.  
 
A nyilvános felhívás  nyitott a honlapon és Zenta község hirdetőtábláján  és a Nemzeti 
Foglalkoztatási Hivatal hirdetőtábláján való  közzétételtől  az ezen rendeltetésre kiválasztott, 
rendelkezésre álló  eszközök felhasználásáig.  
 
 

II. AZ ESZKÖZÖK RENDELTETÉSE ÉS MÉRTÉKE 
 

A gyakorlati tudás és készségek megszerzésére a program lefolytatásához az előirányozott 
eszközök teljes összege 5.800.000,00 dinár, amely biztosítva van  a Zenta község 2015. évi 
költségvetéséről szóló Községi Képviselő-testületi rendeletben (Zenta Község Hivatalos Lapja, 
18/14. sz. és 6/15. sz.),  külön  programosztályozásban 1501-P1, 412. funkció,  97. pozíció.  
 
Zenta község a gyakorlati tudás és készségek megszerzése programjának tartama alatt biztosít:  
- az igénybe vett személyek számára pénzügyi segélyt, havi szinten: 

 19.500,00 dinárt személyenként.  
Ezen program szerint  99 jelölt igénybevételét irányozzuk  elő.  

 
 
 

III. A JELENTKEZÉSEK BENYÚJTÁSA 
 
Feltételek 
A gyakorlati tudás és készségek megszerzése program megvalósításában való részvételre 
elsősorban a magánszektorban tevékenykedő munkáltató valósíthat meg jogot a következő 
feltételekkel: 
- hogy rendszeresen kiegyenlíti a kötelező szociális biztosítás utáni adók és járulékok szerinti 
kötelezettségeket, 



-  hogy legalább 50 foglalkoztatott személye van,  
- hogy a Nemzeti Foglalkoztatási Hivatal nyilvántartásába bejelentkezett munkanélküli személyt 
vegyen igénybe,  
-  hogy legyen káderbeli és más teljesítménye a munkanélküli személyek gyakorlati tudása és 
készségeik megszerzésének megszervezésében,  illetve legyen  foglalkoztatott mentora,  aki, 
amennyiben az érvényes  jogszabályok ezt másképpen nem határozzák meg,  eleget tegyen a 
következő feltételeknek:  legyen megfelelő szakmája,  és  legyen legalább 12 havi tapasztalata a 
szakmában és  legyen együttműködési  szerződése  a  regisztrált intézettel a jelölt edukációjának 
lefolytatására.  
 
A Nemzeti Foglalkoztatási Hivatal a munkáltatóval való közreműködésben elvégzi a 
munkanélküli személyek szelekcióját, hogy melyik lesz bekapcsolva a programba. 
A kérelem benyújtásához szükséges dokumentáció: 
- jelentkezés a programban való részvételhez az előírt űrlapon,  
- a hatásköri szerv végzésének fénymásolata a nyilvántartásban való bejegyzésről, amennyiben a 
kérvény benyújtója a Gazdasági Cégjegyzéki Ügynökség nyilvántartásában nem szerepel, 
- az egyedi adóbevallásról szóló értesítés PPP PD az utolsó hónapra, amely a jelentkezés 
benyújtását megelőző hónap, az EBP-PURS kivonattal hitelesítve a munkáltató részéről, és az 
ügyviteli bank kivonata, mint bizonyíték az elvégzett befizetésről, 
- a Nemzeti Foglalkoztatási Hivatal bizonylata, hogy a személy bejegyzett a Nemzeti Hivatal 
Zentai Kirendeltségében 
- a mentor munkaéletrajza az előírt űrlapon  
- a munkáltató nyilatkozata mind a 99 jelölt foglalkoztatási kötelezettségéről, aki sikeresen leteszi 
a  gyakorlati tudásfelmérőt.  
 
A Zenta község fenntartja a jogot, hogy további releváns bizonyítékokat is kérjen a döntéshez a 
jelentkezés benyújtójáról. 
 
A jelentkezés benyújtásának módja 
A jelentkezést a programban való részvételhez Zenta községnek nyújtják be azok a munkáltatók, 
amelyek székhelye vagy kirendeltsége Zenta község területén van. Az eszközök odaítélésére a 
kérelmet kizárólag egységes pályázati űrlapon (a mellékletekkel) kell benyújtani Zenta 
községnek.  A komplett pályázati dokumentáció  letölthető 2015. április 1-től Zenta község 
hivatalos honlapjáról, amelynek címe www.zenta-senta.co.rs, vagy átvehető a 71.sz. irodában. 
A kérelmeket postai úton a következő címre kell megküldeni: Zenta  Község „A pályázatra – 
gyakorlati tudás és készségek megszerzése”, Fő tér 1. sz., 24400 Zenta,  vagy személyesen 
leadható az ügyfélfogadó iroda  „B” tolóablakánál.  
 
A jelentkezések benyújtásának határideje 2015. április 7. 
 
Zenta község fenntartja a jogát, hogy a kérelem  benyújtójától, szükség szerint kérjen  kiegészítő 
dokumentációt vagy információt,  illetve, hogy az eszközök odaítélésére elrendelje a szükséges 
feltételek  meglétét.  
 
A határidőn túl érkezett és a hiányos jelentkezéseket nem vitatjuk meg. 
 
Zenta község a pályázat eredményéről írásban értesíti a jelentkezések benyújtóit.  
 
Az érdekelt személyek kiegészítő információt a pályázat megvalósításával kapcsolatban 
Zenta község Községi Közigazgatási Hivatalában kaphatnak a  024/655-461-es 
telefonszámon. 


