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A kistérségi startmunkamintaprogram kötelezettségeinek teljesítéséről 

 

Kedvezményezett neve: Községi Önkormányzat Ináncs 

Hatósági szerződés száma: 50502/26/00201 

Kedvezményezett székhelye: 3851 Ináncs, Kossuth út 26. 

A programban érintett település(ek) felsorolása: Ináncs 

A program összes költsége: 32 370 639 Ft 

A program időtartama: 2012. év 03. hótól  2012. év 11. hóig 

A kérelem benyújtását megelőző hónap átlagos statisztikai állományi létszáma:  54 fő 

A közfoglalkoztatással érintett munkavállalók létszáma:  30 fő 

 

 

 Amennyiben a hatósági szerződésben előírt határidőre nem tudta teljesíteni a vállalt 

foglalkoztatási kötelezettséget, annak indoklása, esetleges szerződésmódosítás oka(i), tárgya(i), 

időpontja(i): 

A hatósági szerződésben vállalt foglalkoztatási kötelezettséget az előírt határidőre teljesíteni 

tudtuk.  ____________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 

 A hatósági szerződésben rögzített foglalkoztatási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos, egyéb 

információk illetve adatok: 

A pályázatban előírt létszámkeretet teljes mértékben kihasználtuk. A programban volt személyi 

mozgás, de ezek közös megegyezéssel szűntek meg, új munkahelyet létesítettek. ___________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 

 A hatósági szerződésben megítélt támogatás teljesítésével kapcsolatos számszaki és szöveges 

információk/adatok 

 

Költségek megnevezése 
Megítélt támogatási 

összeg 

Ténylegesen 

felhasznált összeg 

Költségek   

1. Foglalkoztatott álláskeresők bére 19 931 400 20 574 000 

2. Foglalkoztatott álláskeresők szociális 

hozzájárulási adója 

2 690 739 2 767 172 

Programban foglalkoztatott álláskeresők bére 

és szociális hozzájárulási adója összesen 1+2 

sor 

22 622 139 23 341 172 

3. Beruházási és dologi költségek 9 748 500 9 952 666 

Összesen A (1+2+3 sor): 32 370 639 33 293 838 

 

A beruházási és dologi költségek ténylegesen felhasznált összege a kérelem benyújtása és 

elfogadása utáni Áfa mértékének változása miatt emelkedett meg. A tényleges felhasznált 

bérköltség növekedését indokolja, hogy a szakmunkás béreket csak meghatározott iskolai 

végzettségre lehetett adni, így az önkormányzat egészítette azon emberek bérét, akik generátorai 

voltak a program megfelelő megvalósításának. _________________________________________________  



 

 A program megvalósításának szakmai tapasztalatai: 

A külsős szakemberek (szintezés) bevonása elősegítette a jobb munkavégzést. A betonelemgyártó 

cég egynapos képzése szintén nagymértékben megkönnyítette a betonelemek szakszerű gyártását.  

A legyártott betonelemek minőségi tanúsítványát is meg tudtuk szerezni, ebből adódóan más 

települések igényeit is ki tudtuk elégíteni (Beret).  Szerintünk fontos lenne, hogy az összes 

program átfogására, adminisztratív munkák elvégzésére pluszban szükség lenne egy 

adminisztratív dolgozóra, mert az egyes programok brigádvezetői erre nem alkalmasak. ____________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent közölt adatok, információk a valóságnak 

megfelelnek. 

 

Kelt: 2013. év január hó 02 nap 

 

PH. 

 

 

 

…………………………………… 

               Kedvezményezett 

 


