A foglalkoztatásról és munkanélküliség esetére való biztosításról szóló törvény (az SZK Hivatalos
Közlönye, 36/09., 88/10. és 38/15. szám) 43. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja és a fogyatékkal
élő személyek foglalkozási rehabilitációjáról és foglalkoztatásáról szóló törvény (az SZK
Hivatalos Közlönye, 36/09. és 32/13. szám) 11. szakasza 1. bekezdésének 3. pontja alapján, illetve
a Nemzeti Foglalkoztatási Akciótervvel, a Tartományi Foglalkoztatási Akciótervvel és Zenta
község 2016. évi Helyi Foglalkoztatási Akciótervével összhangban
ZENTA KÖZSÉG A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLATTAL
EGYÜTTMŰKÖDVE
NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT
ír ki
SZAKMAI GYAKORNOKI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA
A 2016. ÉVBEN
I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
A szakmai gyakornoki program olyan munkanélküli személyeknek szól, akik első alkalommal
szakképesítenék magukat arra a szakmára, amelyből megfelelő szakirányon és képzési fokon
végzettséget szereztek, vagy akik a gyakornoki/szakvizsga letételéhez szükséges időnél rövidebb
ideig részesültek szakképesítésben, és el szeretnék érni a feltételt a gyakornoki/szakvizsga
letételéhez, a törvénnyel és a munkáltató általános ügyiratával összhangban, munkaviszony
létesítése nélkül.
A szakmai gyakornoki program a törvénnyel összhangban álló ideig tart, de legfeljebb 24 hónapig,
illetve a munkáltatónak a munkakörök megszervezéséről és besorolásról szóló ügyiratával
összhangban, éspedig:
- középfokú végzettségű gyakornokok esetében legfeljebb 6 hónapig,
Azon személy, aki a gyakornoki/szakvizsga letételéhez szükséges időnél rövidebb ideig részesült
szakképesítésben, a programba a fennmaradó időszakra kapcsolódik be, a gyakornoki/szakvizsga
letételéhez szükséges feltételek megszerzése céljából.
A nyilvános pályázat Zenta község, valamint a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Nagykikindai
Fiókintézete Zentai Kirendeltségének hirdetőtábláján, illetve Zenta község honlapján történő
közzétételének napjától 2016. május 25-éig nyitott.
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II. AZ ESZKÖZÖK RENDELTETÉSE ÉS MÉRTÉKE
A szakmai gyakornoki program ideje alatt Zenta község:
- a foglalkoztatott személyeknek pénzügyi segélyt fizet ki, havi szinten:
 12.000,00 dinár összegben, középfokú végzettséggel rendelkező személyek részére,
- biztosítást fizet munkahelyi baleset vagy foglalkozási betegség esetére, a törvénnyel
összhangban.
III. A KÉRELEM BENYÚJTÁSA
Feltételek
A szakmai gyakornoki program lebonyolításában való részvételre zentai székhelyű munkáltató
valósíthat meg jogosultságot, az alábbi feltételekkel:
- hogy rendszeresen törleszti a kötelező társadalombiztosítás utáni adók és járulékok szerinti
kötelezettségeket,
- hogy a törvénnyel vagy a munkáltatónak a munkakörök megszervezéséről és besorolásról
szóló ügyiratával meghatározott feladatok végzésének feltételeként gyakornoki szolgálat
végrehajtásának kötelezettsége került előirányozásra,
- hogy legalább egy foglalkoztatottal rendelkezik,
- hogy olyan munkanélküli személyt foglalkoztat, aki be van jelentkezve a Nemzeti
Foglalkoztatási Szolgálat Nagykikindai Fiókintézete Zentai Kirendeltségének
nyilvántartásában,
nincs
szakmai
munkatapasztalata vagy
nincs elegendő
munkatapasztalata gyakornokként a gyakornoki/szakvizsga letételéhez szükséges feltételek
kielégítéséhez, valamint aki hat hónappal a kérelem benyújtása előtt nem volt
munkaviszonyban ugyanannál a munkáltatónál,
- hogy rendelkezik a személyek szakképesítéséhez szükséges káder- és egyéb kapacitással,
illetve foglalkoztatott mentorral, aki, amennyiben hatályos előírásokkal nincs másként
meghatározva, eleget tesz a következő feltételeknek: megfelelő szakmája van, legalább a
gyakornokéval megegyező szintű végzettséggel rendelkezik, illetve legalább 12 hónap
munkatapasztalata van a szakmában.
A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat a munkáltatóval együttműködve elvégzi azon munkanélküli
személyek szelekcióját, akik be lesznek kapcsolva a programba.
A kérelem benyújtásához szükséges dokumentáció:
- a programban való részvétel iránti kérelem az előírt űrlapon, 2 (két) példányban,
- a hatásköri szerv végzésének fénymásolata a nyilvántartásban való bejegyzésről,
amennyiben a kérelem benyújtója a Gazdasági Cégbejegyzési Ügynökség
nyilvántartásában nem szerepel,
- a benyújtott egyéni adóbevallásról szóló értesítés – PPP PD – a kérelem benyújtásának
hónapját megelőző legutóbbi hónapra vonatkozóan, a Szerbiai Adóhivatalnak a munkáltató
által hitelesített EBP kivonatával, valamint az ügyviteli bank kivonatával, az elvégzett
befizetések bizonyítékául,
- kivonat a törvényből / a munkáltató általános ügyiratából, ahol meghatározott feladatok
végzésének feltételeként gyakornoki szolgálat végrehajtásának kötelezettsége
előirányozásra került,
- a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat bizonylata, hogy a személy bejegyzésre került a
Nemzeti Szolgálat Zentai Kirendeltségénél,
- a mentor munkaönéletrajza az előírt űrlapon.
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Zenta község fenntartja a jogot, hogy a benyújtó kérelméről való döntéshozatal szempontjából
jelentős más bizonyítékokat is kérjen.
A kérelem benyújtásának módja
A programban való részvétel iránti kérelmet a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Nagykikindai
Fiókintézete Zentai Kirendeltségéhez nyújtják be azok a munkáltatók, amelyek székhelye Zenta
község területén van, illetve amelyek a személyek foglalkoztatását az említett területen regisztrált
ügyviteli egységekben végzik, személyesen vagy postai úton, az előírt formanyomtatványon.
IV. DÖNTÉSHOZATAL
A szakmai gyakornoki program lebonyolításáról szóló döntés a programban való részvétel iránti
benyújtott kérelem ellenőrzése és pontozása alapján kerül meghozatalra.
A benyújtott kérelmek ellenőrzése
A Nemzeti Szolgálat leellenőrzi a benyújtott kérelemnek és a mellékelt dokumentációnak a
nyilvános pályázat feltételeivel való összehangoltságát. A nyilvános pályázati feltételek benyújtott
kérelmek szerinti kitöltöttségének ellenőrzése céljából a Nemzeti Szolgálat fenntartja a jogot, hogy
a munkáltatónál hivatalos látogatást végezzen.
A benyújtott kérelmek pontozása
A kérelmek pontozása alkalmával az alábbi kritériumokat kell figyelembe venni: a személy
szakképesítésének programja, a munkáltató káderkapacitása, a munkáltató tevékenységének eddigi
időtartama, a Nemzeti Szolgálat szakmai gyakornoki program szerinti előzőleg használt eszközei,
valamint a benyújtott kérelem fontosságának értékelése a kirendeltség területén a helyi
munkaerőpiac vonatkozásában.
A szakmai gyakornoki program lebonyolításáról szóló döntés
A szakmai gyakornoki program lebonyolításáról szóló döntést Zenta község polgármestere hozza
meg, éspedig a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Nagykikindai Fiókintézete által benyújtott
pontozási lista, valamint Zenta község helyi foglalkoztatási tanácsának határozatjavaslata alapján.
A szakmai gyakornoki program lebonyolításáról szóló döntés a kérelmek benyújtásának napjától
számított 15 napon belül kerül meghozatalra.
V. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE
A község polgármestere, a munkáltató és a szakmai gyakornoki program szerint foglalkoztatott
személy a szakmai gyakornoki program lebonyolításáról szóló nyilvános pályázat határidejétöl
számított 8 napon belül szerződést kötnek, amellyel rendezik az egymás közötti jogokat és
kötelezettségeket. A helyi önkormányzat köteles a szakképesítésről szóló aláírt szerződést a
Nemzeti Szolgálatnak megküldeni.
A szakmai gyakornoki program lebonyolítása megkezdésének dátuma a szakmai gyakornoki
program lebonyolításáról szóló döntés meghozatalának dátumánál későbbi kell, hogy legyen.
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VI. A SZERZŐDÉSBŐL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK
A munkáltató kötelessége, hogy:
- a szerződéses kötelezettségek ideje alatt szakképesítse a munkanélküli személyt,
- a gyakornokot szakmailag önálló munkavégzésre felkészítse a törvénnyel, illetve a
munkakörök megszervezéséről és besorolásról szóló ügyirattal összhangban,
- Zenta községnek megküldje a személy szakmai gyakorlaton való jelenlétéről szóló
jelentést, a szerződéssel összhangban,
- Zenta községnek megküldje az elvégzett szakmai gyakorlatról szóló jelentést, a
szerződéssel összhangban,
- a személy részére
megszervezze az önálló
munkavégzéshez szükséges
gyakornoki/szakvizsga letételét, valamint biztosítsa a hatásköri szerv előtt történő
vizsgatételhez szükséges bizonyítékokat a szakképesítésről,
- igazolást adjon ki az elvégzett szakmai gyakorlatról, illetve a letett
gyakornoki/szakvizsgáról,
- Zenta községnek lehetővé tegye a szerződésben foglalt kötelezettségek megvalósításának
ellenőrzését és
- értesítse Zenta községet a szerződés megvalósítása szempontjából jelentős valamennyi
változásról, a változás beálltától számított 8 napon belül.
A személy szakképesítésének megszakadása esetén a munkáltató a szakképesítés
megszakadásának napjától számított 30 napon belül cserét eszközölhet ugyanolyan végzettségi
szinttel rendelkező másik munkanélküli személlyel, aki a törvénnyel összhangban kitölti a
szükséges feltételeket, a szerződéssel meghatározott fennmaradó időre, az elvégzett csere
időszakával megnövelve.
VII. EGYÉB INFORMÁCIÓK
Információk a programról a Nemzeti Szolgálat (tel.: 812-626) és Zenta község (tel.: 655-461)
valamennyi szervezeti egységétől kaphatók.
A szakmai gyakornoki program megvalósítása iránti kérelmek benyújtásának határideje 2016.
május 25-e.
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