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a  „ KK ÉÉ RR EE LL EE MM a helyi vállalkozások munkahelyteremtő és megőrző támogatásáról szóló rendelethez” 

 
1./ ponthoz:  
Kérjük, az alábbiakban szíveskedjen a kérelmező gazdálkodó szervezetet röviden bemutatni,  

 ismertetve a jelenlegi tulajdonosi összetételt, továbbá  
 az elmúlt 3 lezárt év beszámolói alapján a gazdálkodási adatokat, valamint  
 kérelmező jelenlegi pénzügyi helyzetének saját értékelését.  

A tulajdonosi összetételnél nem természetes személy kérelmező esetében minden közvetlen és 
közvetett tulajdonost kérünk feltüntetni a cégnyilvántartás szerinti hivatalos, nem rövidített 
elnevezéssel. Természetes személy kérelmező esetén e pont nem alkalmazandó. 
Nem természetes személy kérelmező esetén kötelező részletes tájékoztatást adni az elmúlt 3 
pénzügyileg lezárt év beszámolói alapján a gazdálkodási adatokról, értve ez alatt a mérlegeredmény 
valamennyi adatának feltüntetését, illetve a kiadási és bevételi főösszeg feltüntetését. A Bíráló 
Bizottság ettől azon esetben eltekint, amennyiben csatolják az adott lezárt gazdasági év 
mérlegeredményének és beszámolójának a kérelmező által hitelesített másolati példányát. 
Természetes személy esetén az adózott nyereség feltüntetése kötelező. Amennyiben a kérelmező 
kevesebb mint három éve működik, illetve folytat gazdasági tevékenységet, úgy a meglévő, 
befejezett gazdasági évekre vonatkozóan szükséges a jelzett adatokat megadni. Természetes 
személy kérelmező esetén kérjük, hogy az egyéni vállalkozói státuszában végzett gazdasági 
tevékenység fontosabb adatait (pl. milyen szakképesítésekkel rendelkezik, mióta végzi a jelenlegi 
gazdasági tevékenységet) adja meg. 
A jelenlegi pénzügyi helyzet ismertetésénél a kérelmező saját értékítélete alapján ismerteti a 
kérelmező pénzügyi - likviditási helyzetét. A pénzügyi helyzet ismertetése tájékoztató jellegű, az 
elbírálást nem befolyásolja.  
 
2./ ponthoz:   

 Kérjük ismertetni azon létesíteni kívánt új, illetve megőrizni kívánt álláshelyek számát, 
melyekre vonatkozóan a támogatási igényét be kívánja nyújtani.  

Felhívjuk figyelmét, miszerint Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi 
vállalkozások munkahelyteremtő és megőrző támogatásáról szóló 13/2007. (03. 05.) Kgy. számú 
rendelete alapján támogatja azon vállakozásokat, melyek új álláshelyet kívánnak létesíteni, továbbá 
azon vállakozásokat is, melyek pénzügyi likviditási problémáktól adódóan álláshelyet megőrizni 
kívánnak, ezért kérjük a rendeletben foglalt rendelkezések alapos áttanulmányozását. Amennyiben 
értelmezési problémájuk van, úgy kérjük szíveskedjenek a Polgármesteri Hivatal Jogi-
Közbeszerzési-Oktatási Iroda jogász végzettségű kollégáihoz fordulni (Polgármesteri Hivatal, 
emelet 23. szoba, telefonszám: 62/530-167), akik mindenkor állnak a Tisztelt Kérelmezők szíves 
rendelkezésére. 

 A támogatott új álláshelyek számának és a hatályos helyi rendelet alapján az egy fő új 
foglalkoztatott után biztosított támogatási összeg szorzatának figyelembe vétele mellett 
szíveskedjen megjelölni az igényelt vissza nem térítendő támogatás összegét. 

 A pályázó munkahelymegőrző támogatása esetén a vissza nem térítendő támogatás 
mértéke a nettó árbevételnek az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített 
szolgáltatások értékével, az anyagköltséggel csökkentett 2%-a. 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy munkahelyteremtő támogatás esetében, amennyiben nem teljes 
napi 8 órás foglalkoztatás valósul meg, úgy az arányosítás szabályai alapján kerül megállapításra a 
támogatási összeg. 

 
3./ ponthoz:  
Kérjük, szíveskedjen ismertetni a kérelem évét megelőző két lezárt gazdasági év foglalkoztatási 
adatait. Kérjük, hogy az adatok megadásakor kizárólag a december 31-i statisztikai létszám 
állapotot tüntessék fel. Amennyiben csak egy lezárt gazdasági évvel rendelkeznek, úgy csupán azon 
adat feltüntetése kötelező. Újabb vállalkozás esetén előfordulhat, hogy még nem rendelkezik lezárt 
évvel, ez esetben a kérelem benyújtásakor érvényes foglalkoztatási adatok feltüntetése szükséges. 
Ez utóbbi adatsor kitöltése lezárt gazdasági év megléte esetén nem kötelező.
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2. számú melléklet 

 
 

Kérjük, hogy a benyújtott kérelem mellé szíveskedjenek csatolni a kérelmező szervezetére 
vonatkozóan az alábbi, arab betűsorral megjelölt dokumentumlistát. Ennek elmulasztása 
hiánypótlási felhívást, illetve a pótlás elmulasztása a kérelem elutasítását vonja maga után.  
 
 
A./ 30 napnál nem régebbi eredeti vagy másolati cégkivonat, illetve a vállalkozói igazolvány 

másolata  
 

B./ A kérelem benyújtásának évére vonatkozó üzleti terv, ennek hiányában a megelőző lezárt 
gazdasági év üzleti terv, mindkét esetben vagy eredeti vagy másolati példány  

 
C./ Vagylagos jelleggel a megelőző lezárt gazdasági év éves beszámolója, egyszerűsített éves 

beszámolója, a szervezet összevont (konszolidált) éves beszámolója, egyszerűsített 
beszámolója, feltéve hogy a szervezet rendelkezik lezárt gazdasági évvel. A beszámoló 
eredeti vagy másolati példánya csatolandó. 

 
 
A másolati példány becsatolása esetén kért minimum követelmény, hogy a cégjegyzésre jogosult 
személy azt aláírásával hitelesítse. 
 
Hódmezővásárhely, 2009. 

  



KK ÉÉ RR EE LL EE MM   
A helyi vállalkozások munkahelyteremtő és megőrző támogatásáról szóló rendelethez 

  
1./ A kérelmező gazdálkodó szervezet bemutatása, tulajdonosi összetétele, gazdálkodási és 
foglalkoztatási adatai, pénzügyi helyzetének értékelése: 

……………………………………………………………….……………………………………....... 
…………………………………………………………………….………………………………....... 

……………………………………………………………………….……………………………....... 

…………………………………………………………………………….………………………....... 

………………………………………………………………………………….…………………....... 

……………………………………………………………………………………….……………....... 

…………………………………………………………………………………………….………....... 

………………………………………………………………………………………………….…....... 

………………………………………………………………………………………………................ 

………………………………………………………………………………………………................ 

…………………………………………………………….………………………………………....... 

………………………………………………………………….…………………………………....... 

 
2./ A létesíteni kívánt új, vagy megőrizni kívánt álláshelyek száma valamint az igényelt 
támogatás összege: 
 
Új álláshelyek száma: ………. 
Igényelt támogatás összege (8 órás foglalkoztatás esetén új álláshelyenként 500.000,-Ft): 
……………………-,Ft, azaz ………………………… forint 
 
 
Megőrizni kívánt álláshelyek száma: ……………… 
 
3./  A gazdasági év(ek) foglalkoztatási adatainak ismertetése:  
 
2007. december 31-i állapot szerinti statisztikai létszám: 

……………………………………………………………… 

2008. december 31-i állapot szerinti statisztikai létszám: 

……………………………………………………………… 

2009. december 31-i állapot szerinti statisztikai létszám: 

………………………………………………………………. 
2010. ……………………………..-i (kérelem benyújtási időpontja) szerinti statisztikai létszám: 

……………………………………………………………... 

 
Hódmezővásárhely, 20………………………… 
 

……………………….. 
Kérelmező cégszerű aláírása 



1. oldal 
NN YY II LL AA TT KK OO ZZ AA TT II   MM EE LL LL ÉÉ KK LL EE TT   

1. számú melléklet 
 
Kérjük, hogy a benyújtott kérelem mellé szíveskedjenek csatolni a kérelmező szervezetére 
vonatkozóan az alábbi, arab számsorral megjelölt nyilatkozati listát. Ennek elmulasztása 
hiánypótlási felhívást, illetve a pótlás elmulasztása a kérelem elutasítását vonja maga után.  
 
2./ Nyilatkozat megnevezése:  Nyilatkozat a támogatást kizáró okokról  
 
Kérelmező teljes neve: …………………………………………………………………………. 
 
Kérelmező székhelye: ………………………………………………………………………….. 
 
Kérelmező cégjegyzékszáma/engedély vagy igazolványszáma: ………………………………. 
 
Egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói igazolvány azonosítója: …………………………...... 
 
Kérelmező adószáma/adóazonosító jele: ……………………………………………………….  
 
Alulírott/ak, mint cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő/k a helyi munkahelyteremtő és 
megőrző támogatás iránti kérelmező képviselőjeként a kérelmező nevében eljárva az alábbiakat 
nyilatkozzuk. 

Ezúton kijelentem/jük, miszerint kérelmező  
 

a.) a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról szóló 13/2007. (03. 05.) Kgy. sz. 
rendelet – a továbbiakban: Rendelet - 2.§ (1) bekezdése alapján – szervezeti formájára 
tekintettel - támogatható szervezetnek minősül; 

 
b.) a kérelmező nem tartozik az 1998/2006/EK bizottsági rendeletben megfogalmazott, a 

Rendelet 16.§ (2) bekezdésében felsorolt, támogatásban nem részesíthető ágazati 
vállalkozások közé; 

 
c.) a kérelmezővel szemben nem áll fenn a Rendelet 6.§ (3) bekezdés a-c.) pontjaiban, a 7. § (2) 

bekezdésében és a 14.§ (3) a-c.) megfogalmazott kizáró okok egyike sem; 
 

d.) csőd- vagy felszámolási eljárás alatt nem áll, 
 

e.) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatával, illetőleg önkormányzati 
költségvetési szervvel, részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú gazdasági 
társasággal szemben lejárt esedékességű tartozása nincs, 

 
f.) helyi adótartozással, vagy lejárt esedékességű közüzemi tartozással nem rendelkezik, 

 
g.) a kérelem benyújtásakor egyéb lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása, 

közüzemi tartozása nem volt. 
 
Hódmezővásárhely, 20…………………………… 
 
 

………………………….. 
Kérelmező cégszerű aláírása 



2. oldal 
NN YY II LL AA TT KK OO ZZ AA TT II   MM EE LL LL ÉÉ KK LL EE TT     

1. számú melléklet 
 
 
1./ Nyilatkozat megnevezése:  Nyilatkozat a foglalkoztatási kötelezettségre 
 
Kérelmező teljes neve: …………………………………………………………………………. 
 
Kérelmező székhelye: ………………………………………………………………………….. 
 
Kérelmező cégjegyzékszáma/engedély vagy igazolványszáma: ………………………………. 
 
Egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói igazolvány azonosítója: …………………………...... 
 
Kérelmező adószáma/adóazonosító jele: ………………………………………………………. 
 
Alulírott/ak, mint cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő/k a helyi munkahelyteremtő támogatás 
iránti kérelmező képviselőjeként a kérelmező nevében eljárva az alábbiakat nyilatkozzuk. 
 
Kérelmező vállalja, hogy a vonatkozó helyi Rendelet szerinti új álláshelyet munkaszerződés 
keretében legalább három éven keresztül folyamatosan fenntartja és betölti Hódmezővásárhely 
Megyei Jogú Város közigazgatási területén fekvő székhelyén és/vagy telephelyén. Kérelmező 
kijelenti, hogy megnövelt átlagos korrigált statisztikai állományi létszámát a kérelem benyújtását 
követően legalább három éven keresztül a Rendeletben foglalt hatályos számítási szabályok 
betartása mellett tartja fenn, illetve tölti be (időtartam- és létszámarányos foglalkoztatási 
kötelezettség). Kérelmező ezúton kifejezett módon tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat a 
támogatott új álláshelyek vonatkozásában a már működő kérelmező esetén kizárólag az előző évi 
átlagos korrigált statisztikai létszám felett működtetni vállalt álláshelyeket támogatja.  
 
A kérelmező vállalja, hogy az új álláshelyen alkalmazott munkavállalót teljes- vagy 
részmunkaidőben, az 1992. évi XXII. törvény (Mt.) hatályos rendelkezései szerint foglalkoztatja. 
Kérelmező vállalja továbbá, hogy a támogatás iránti kérelemben foglaltaknak megfelelő 
meghatározott többletlétszám folytán keletkező új álláshelyet hódmezővásárhelyi állandó 
lakóhellyel – ennek hiányában tartózkodási hellyel – rendelkező regisztrált munkanélküliek köréből 
tölti be.  
 
A kérelmező vállalja, hogy a foglalkoztatottak statisztikai létszámára vonatkozóan nyilvántartást 
készít, melyet a jelen nyilatkozat előző bekezdéseiben megjelölt ellenőrző szervek írásbeli 
felhívására köteles azonnal bemutatni, továbbá a foglalkoztatással kapcsolatos létszámadatokról 
azonnali tájékoztatást nyújtani. 
 
Hódmezővásárhely, 20…………………………… 
 
 

………………………….. 
Kérelmező cégszerű aláírása 

 



3. oldal 
NN YY II LL AA TT KK OO ZZ AA TT II   MM EE LL LL ÉÉ KK LL EE TT     

1. számú melléklet 
 
2./ Nyilatkozat megnevezése:  Nyilatkozat azonnali beszedési megbízás benyújtására  
 
Kérelmező teljes neve: ……………………………………………………………………….. 
 
Kérelmező székhelye: ………………………………………………………………………... 
 
Kérelmező cégjegyzékszáma/engedély vagy igazolványszáma: …………………………….. 
 
Egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói igazolvány azonosítója: …………………………...... 
 
Kérelmező adószáma/adóazonosító jele: …………………………………………………….. 
 
Alulírott/ak, mint cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő/k a helyi 
munkahelyteremtő/munkahelymegőrző (megfelelő rész aláhúzandó!) támogatás iránti kérelmező 
képviselőjeként nyilatkozzuk, hogy a kérelmező a kérelem benyújtásának időpontjában kizárólag a 
következő pénzintézeteknél rendelkezik bankszámlával, mely bankszámlák pénzforgalmi 
jelzőszámai a következők: 
 

Számlavezető pénzintézetneve és címe Számlaszám 
Név: 
 
Cím: 

………………… - ………..……… - ……………….. 

Név: 
 
Cím: 

………………… - ………..……… - ……………….. 

Név: 
 
Cím: 

………………… - ………..……… - ……………….. 

Név: 
 
Cím: 

………………… - ………..……… - ……………….. 

 
Kijelentjük, hogy kérelmező a feltüntetett pénzintézeteken kívül nem rendelkezik egyéb 
számlavezető pénzintézetnél számlával.  
 
Kijelentjük továbbá, hogy amennyiben a kérelmezőnek a helyi 
munkahelyteremtő/munkahelymegőrző (megfelelő rész aláhúzandó!) támogatás iránti kérelme 
kedvező elbírálásban részesül, úgy a kérelmező, mint támogatott és a Hódmezővásárhely Megyei 
Jogú Város Önkormányzata, mint támogató között megkötendő támogatási szerződésben az 
Önkormányzat részére azonnali beszedési megbízást biztosítunk (inkasszó). Felhatalmazzuk 
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatát, hogy a támogatási szerződésből eredő 
mindennemű, a visszatérítési kötelezettségből származó követelését minden más fizetési megbízást 
megelőzően azonnali beszedési megbízással érvényesítse. Jelen felhatalmazás azonnali beszedési 
megbízás benyújtására a kérelmező valamennyi, a fentiekben feltüntetett bankszámlájára, illetve 
azok bármely alszámlájára vonatkozik. 
 
Kérelmező köteles a fent feltüntetett pénzintézetektől a fenti bankszámlaszámok tekintetében 
felhatalmazó levelet (inkasszós nyilatkozatot) kérni Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 
Önkormányzata jogosult javára az Erste Bank Hungary Nyrt. 11600006-00000000-21806849 
bankszámlaszámra az alábbiakkal kitöltve: 
 
felhatalmazás időtartama: visszavonásig 



 
felhatalmazást visszavonni: csak a jogosult írásbeli hozzájárulásával lehet 

4. oldal 
 
A teljesítés alsó és felső határa ne legyen meghatározva tekintettel a jegybanki alapkamat 
mértékére. 
 
A benyújtás gyakorisága ne legyen az Önkormányzatra nézve korlátozva. 
 
Kérelmező tudomásul veszi és kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződéses kötelezettségek 
időtartamára, illetve az Önkormányzat szerződésszerű teljesítésről szóló igazolásának kibocsátásáig 
a visszatérítési kötelezettség bekövetkezésének esetére figyelemmel köteles bármely jelenlegi vagy 
más, jövőben nyitandó bankszámláját bejelenteni Önkormányzat részére, illetve biztosítani ezen 
számlákra vonatkozóan is az inkasszós jog külön szerződésben történő rögzítését.  
 
Kérelmező kifejezetten tudomásul veszi, hogy a pénzintézeti jelzőszám változásának bejelentési 
kötelezettségére vonatkozó írásbeli kötelezettség 60 napon belüli bejelentésének elmulasztása 
súlyos szerződésszegésnek minősül, mely alapján Önkormányzat jogosult a támogatási szerződés 
egyoldalú és azonnali hatályú megszűntetésére.  
 
Jelen nyilatkozat aláírásával felhatalmazást ad kérelmező a számlavezető pénzintézet/ek javára, 
hogy az időközben megnyitott bankszámlaszámokról írásos önkormányzati megkeresés esetén az 
Önkormányzatot tájékoztassa. Jelen felhatalmazás mindaddig hatályos, amíg annak visszavonásáról 
az Önkormányzat érvényesen nem rendelkezik, vagy amíg az Önkormányzat ki nem bocsátja a 
szerződésszerű teljesítésről szóló igazolást. A kérelmező egyoldalú visszavonó nyilatkozata 
érvénytelen. 
 
Hódmezővásárhely, 20…………………………… 
 
 
 

………………………….. 
Kérelmező cégszerű aláírása 

 
 



5. oldal 
NN YY II LL AA TT KK OO ZZ AA TT II   MM EE LL LL ÉÉ KK LL EE TT     

1. számú melléklet 
 
1./ Nyilatkozat megnevezése:  Nyilatkozat egyéb általános kötelezettségekről 
 
Kérelmező teljes neve: …………………………………………………………………………. 
 
Kérelmező székhelye: ………………………………………………………………………….. 
 
Kérelmező cégjegyzékszáma/engedély vagy igazolványszáma: ………………………………. 
 
Egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói igazolvány azonosítója: …………………………...... 
 
Kérelmező adószáma/adóazonosító jele: ……………………………………………………….. 
 
Alulírott/ak, mint cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő/k a helyi munkahelyteremtő támogatás 
iránti kérelmező képviselőjeként a kérelmező nevében eljárva az alábbiakat nyilatkozzuk. 

Kérelmező vállalja, hogy a támogatási szerződés aláírásától számított legalább 5 évig 
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási területén tartja fenn a vállalkozás székhelyét. 
 
A kérelmező nevében kifejezetten hozzájárulunk ahhoz, hogy a helyi vállalkozások 
munkahelyteremtő/munkahelymegőrző (megfelelő rész aláhúzandó!) támogatás iránti kérelemben, 
illetve a kérelemmel kapcsolatban bármely mellékletben, valamint a megkötendő támogatási 
szerződésben, illetve annak bármely mellékletében, függelékében, vagy egyéb kapcsolódó módon 
akár szóban, akár írásban közölt, különösképpen a kérelmezőre vonatkozó bármely adatot, 
információt, közlést Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata a vonatkozó 
jogszabályi előírásoknak maradéktalanul megfelelve nyilvántartsa és kezelje kizárólag a 
szerződésszerű teljesítés és az ahhoz kapcsolódó ellenőrzési tevékenység biztosítása érdekében. 
Továbbá kérelmező elősegíti, illetve hozzájárul ahhoz, hogy a közölt adatok, információk 
valóságtartalmát a kérelem ellenőrzését végző önkormányzati szakbizottság, illetve a 
Hódmezővásárhely MJV Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának erre kijelölt szakirodája szükség 
esetén bármikor, bárminemű fizikai korlát nélkül ellenőrizhesse.  
 
Kérelmező vállalja, hogy amennyiben bármely, a helyi vállalkozások munkahelyteremtő vagy 
munkahelymegőrző támogatásával kapcsolatos vállalt szerződéses kötelezettségét vagy egyéb 
kapcsolódó jogszabályi előírást megsért, nem tesz eleget, vagy elmulaszt, úgy a vonatkozó helyi 
Rendeletben foglaltak szerint a támogatás tekintetében visszatérítési kötelezettség terheli. 
 
Kérelmező nevében a büntetőjogi felelősség tudatában kijelentem/jük, hogy a kérelemben vagy 
bármely mellékletében, illetve egyéb módon a támogatás igényléséhez kapcsolódó közölt 
valamennyi nyilatkozat, adat a valóságnak maradéktalanul megfelel. Tudomásul veszem/vesszük, 
hogy az eljárás során közölt bármely adat valótlan tartalma esetén Önkormányzat jogosult a 
támogatotti körből kizárni, esetleges juttatott támogatást a Rendeletben meghatározott feltételek 
szerint visszakövetelni. 
 
Hódmezővásárhely, 20…………………………… 
 
 

………………………….. 
Kérelmező cégszerű aláírása 

 



6. oldal 
ÜZLETI TERV MELLÉKLET  

1. számú melléklet 
 
1./ Melléklet megnevezése: Üzleti terv 
 
Kérelmező teljes neve:………………………………………………………………………………... 
 
Kérelmező székhelye:…………………………………………………………………………………. 
 
Kérelmező cégjegyzékszáma/engedély vagy igazolványszáma:……………………………………… 
 
Egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói igazolvány azonosítója: …………………………...... 
 
Kérelmező adószáma/adóazonosító jele:……………………………………………………………... 
 
Az üzleti terv összeállításakor törekedni kell a pénzügyi egyensúlynak a megteremtésére és az 
egyéb műszaki, kereskedelmi és pénzügyi igazgatási célok elérésére, valamint e célok 
megvalósítását lehetővé tevő források biztosítására. 
 
I. Tervezett összes bevétel:……………………………………….-Ft 
 
Amely, tételesen megbontva a következő: 
 

• …………………………………….-Ft, amely………………………………...jellegű bevétel. 
• …………………………………….-Ft, amely………………………………...jellegű bevétel. 
• …………………………………….-Ft, amely...................................................jellegű bevétel. 
• ……………………………………..-Ft, amely………………………………..jellegű bevétel. 

II. Tervezett összes kiadás: ..................................... …….-Ft 
 
Amely, tételesen megbontva a következő: 

• …………………………………-Ft, amely bérjellegű kiadás. 
• …………………………………-Ft, amely járulék jellegű kiadás, 
• …………………………………-Ft, amely dologi jellegű kiadás. 
• …………………………………-Ft, amely beruházási (pl: nagy értékű eszköz, ingatlan 

vásárlás) jellegű kiadás, 
• ……………………………….....-Ft, amely egyéb:…………………………….jellegű kiadás. 

 
III. Megvalósítani kívánt beruházások, egyéb beszerzések, profilbővítés: 
 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
Hódmezővásárhely, 20…………………………….. 
 
 

…………......…………………………. 
Kérelmező cégszerű aláírása 

 



7. oldal 
NN YY II LL AA TT KK OO ZZ AA TT II   MM EE LL LL ÉÉ KK LL EE TT     

1. számú melléklet 
 
 
1./ Nyilatkozat megnevezése:  Nyilatkozat a foglalkoztatási kötelezettségre 
 
Kérelmező teljes neve: …………………………………………………………………………. 
 
Kérelmező székhelye: ………………………………………………………………………….. 
 
Kérelmező cégjegyzékszáma/engedély vagy igazolványszáma: ………………………………. 
 
Egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói igazolvány azonosítója: …………………………...... 
 
Kérelmező adószáma/adóazonosító jele: ………………………………………………………. 
 
Alulírott/ak, mint cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő/k a helyi munkahelymegőrző 
támogatás iránti kérelmező képviselőjeként a kérelmező nevében eljárva az alábbiakat 
nyilatkozzuk. 
 
Kérelmező vállalja, hogy a vonatkozó helyi Rendelet szerinti megőrizni kívánt álláshelyeket 
munkaszerződés keretében legalább egy éven keresztül folyamatosan fenntartja. Kérelmező 
kijelenti, hogy a megőrizni kívánt statisztikai állományi létszámát, a kérelem benyújtását követően 
legalább egy éven keresztül a Rendeletben foglalt hatályos szabályok betartása mellett tartja fenn 
(időtartam- és létszámarányos foglalkoztatási kötelezettség). 
 
A kérelmező vállalja, hogy a megőrzött álláshelyen alkalmazott munkavállalókat teljes- vagy 
részmunkaidőben, az 1992. évi XXII. törvény (Mt.) hatályos rendelkezései szerint foglalkoztatja. 
Kérelmező vállalja továbbá, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában székhelyén, telephelyén 
meglévő átlagos statisztikai létszámának fenntartása érdekében munkaviszony megszüntetésére a 
működési körében felmerülő okból rendes felmondással, illetőleg felmentéssel nem kerül sor.  
 
A kérelmező vállalja, hogy a foglalkoztatottak statisztikai létszámára vonatkozóan nyilvántartást 
készít, melyet a jelen nyilatkozat előző bekezdéseiben megjelölt ellenőrző szervek írásbeli 
felhívására köteles azonnal bemutatni, továbbá a foglalkoztatással kapcsolatos létszámadatokról 
azonnali tájékoztatást nyújtani. 
 
Hódmezővásárhely, 20…………………………… 
 
 

………………………….. 
Kérelmező cégszerű aláírása 

 
 


