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A helyi önkormányzatról szóló törvény 44. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja (Az SZK 

Hivatalos Közlönye, 07/129., 14/83. – más. törv., 16/101. – más. törv. és 18/47. szám) és 

Topolya község Statútuma 64. szakasza 1. bekezdésének 20. pontja (Topolya Község Hivatalos 

Lapja, 2019/5. szám), A közmunkák 2022. évi megvalósításának megszervezésére vonatkozó 

nyilvános felhívás kiírásáról szóló határozat (szám: 10-6/2022-V, dátum: 2022.03.28.) alapján és 

Topolya község 2022. évi Helyi Foglalkoztatási Cselekvési Tervével összhangban, melynek 

száma: 10-5/2022-V, Topolya községi elnöke 2022.03.28-án kiírja az alábbi  

 

NYILVÁNOS FELHÍVÁST 

KÖZMUNKÁK 2022.  

ÉVI MEGVALÓSÍTÁSÁNAK MEGSZERVEZÉSÉRE 

TOPOLYA KÖZSÉGBEN 
 

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

A közmunka olyan aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedés, amely előirányozza a Nemzeti 

Foglalkoztatási Szolgálat (a továbbiakban: Nemzeti Szolgálat) nyilvántartásában szereplő 

munkanélküliek foglalkoztatására szolgáló eszközök jóváhagyását, és magában foglalja a 

munkáltató – a közmunka kivitelezője által foganatosított tevékenységek végrehajtását, melynek 

célja meghatározott társadalmi érdek megvalósítása.   

A közmunkákat elsősorban a nehezen munkához juttatható munkanélküli személyek és a 

szociális nehézségekkel küzdő munkanélküliek foglalkoztatása céljából szervezzük meg, de a 

felsőfokú végzettséggel rendelkező munkanélküli fiatalokat is foglalkoztatni fogjuk.  

A közmunkákat a munkáltató – a közmunka kivitelezője hajtja végre, akit nyilvános felhívás 

alapján Topolya község jelöl ki.  

A közmunka maximális időtartama 12 hónap. 

A munkáltató – a közmunka kivitelezője jelentkezést nyújt be a közmunka végrehajtására, amely 

tartalmazza a közmunka-tevékenység leírását (időpontterv) és a foglalkoztatandó személyek 

számát. 

 

 

 

 



II. AZ ESZKÖZÖK RENDELTETÉSE ÉS MÉRTÉKE 

A közmunka végrehajtására Topolya község a munkáltató – a közmunka kivitelezője részére 

kifizeti az eszközöket a közmunka végrehajtására alkalmazott munkanélküli személyek 

fizetésére.   

A közmunkák végrehajtására szánt eszközök a következők szerint használhatók fel:  

1. Nettó bér kifizetése a közmunkákba bekapcsolt munkanélküli személyek számára, mégpedig: 

a munka minimális ára, 100 dináros ételjegy és 100 dináros térítés elszámolása mellett, 

megnövelve a hozzá tartozó adókkal és járulékokkal.  

2.Az útiköltség térítése 1500,00 dinár összegben személyenként, az alkalmazás minden 

hónapjára 

3. A közmunkák végrehajtásának költségtérítése személyenként, egyszeri, 3.500,00 dinár 

összegben.  

4. A védőfelszerelés költségeinek térítése személyenként, egyszeri, 10.000,00 dinár összegben. 

A munkáltató – a közmunka kivitelezője köteles a Topolya község által nem vállalt, a törvénnyel 

összhangban álló valamennyi kötelezettség kifizetését biztosítani, ezek pedig a következők: az 

útiköltség a tömegközlekedési eszközökre váltható jegy áráig hátramaradó összegben, valamint a 

védőfelszerelés költségeit a felszerelés beszerzési költsége mértékéig fennmaradó összegben 

 

III. A VÉGREHAJTÁS TERÜLETEI 

A közmunkákat a következő területek esetében lehet megszervezni és végrehajtani:  

 A közinfrastruktúra karbantartása és felújítása, valamint a környezet és a természet 

fenntartása és védelme 

 

IV. A JELENTKEZÉS BENYÚJTÁSA 

A közmunkák végrehajtásának eljárásában való részvételre jogosultak: 

  Közvállalatok és közintézmények, valamint gazdasági társaságok, amelyeket Topolya község 

alapított 

A munkáltatóknak – a közmunkák kivitelezőinek Topolya község területén székhellyel kell 

rendelkezniük. 

Feltételek:  

A közmunkák végrehajtására szánt eszközök odaítélésére vonatkozó jogosultságot a munkáltató 

– a közmunka kivitelezője a következő feltételek mellett valósíthatja meg:  

 Elsődlegesen olyan munkanélküli személyt alkalmaz, aki nehezen juttatható munkához vagy 

szociális nehézségekkel küzd, valamint felsőfokú végzettséggel rendelkező munkanélküli 

fiatalt;  

 A közmunkákra való jelentkezésben feltüntette a közmunka-tevékenység részletes leírását és 

dinamikáját (időpontterv);  



 Törlesztette szerződéses kötelezettségeit Topolya község felé, kivéve a megvalósítás alatt 

álló kötelezettségeket.  

 

A jelentkezés benyújtásához szükséges dokumentáció: 

 a közmunkára való jelentkezés, előírt űrlapon;  

 az illetékes szerv végzésének fénymásolata a nyilvántartásba való bejegyzésről, ha a 

jelentkezés benyújtója a Gazdasági Nyilvántartási Ügynökség nyilvántartásában nem 

szerepel  

 a közmunka kivitelezési helyének fényképe – azon közmunkák esetében, melyeket az 

infrastruktúra karbantartása és felújítása, valamint a környezet és a természet fenntartása és 

védelme területén valósítanak meg (legfeljebb három fénykép minden helyszínről);  

 bizonyíték a pénzelésben való részvételről, amennyiben a közmunkák kivitelezését más 

forrásból is finanszírozzák.  

Topolya község fenntartja a jogot, hogy más bizonyítékokat is kérjen, melyek relevánsak a 

közmunkák végrehajtásának jóváhagyásáról szóló döntéshozatal szempontjából. 

A jelentkezés benyújtásának módja 

A jelentkezéseket Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának iktatójában lehet személyesen 

átadni, vagy benyújtható postán, az előírt űrlapon.  A kérelem átvehető Topolya Községi 

Közigazgatási Hivatala iktatójában, illetve letölthető Topolya község (www.btopola.org.rs) vagy 

a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (www.nsz.gov.rs) hivatalos honlapjáról. 

 

V. DÖNTÉSHOZATAL 

A közmunkák végrehajtásának jóváhagyásáról szóló döntést a benyújtott jelentkezés ellenőrzése 

és pontozása alapján hozzák meg.  

A benyújtott jelentkezések ellenőrzése 
Topolya község elvégzi a benyújtott jelentkezések ellenőrzését, illetve a nyilvános felhívásban 

szabott feltételek teljesülésének és a mellékelt dokumentációnak az ellenőrzését.   

A benyújtott kérelmek átvételét, feldolgozását és ellenőrzését, illetve a nyilvános felhívásban 

szabott feltételek teljesülésének és a mellékelt dokumentációnak az ellenőrzését Topolya 

Községi Közigazgatási Hivatalának Pénzügyi Osztálya végzi. 

Azok a jelentkezések, melyek nem tesznek eleget a nyilvános felhívás által előirányzott 

feltételeknek, nem részesülnek további elbírálásban.   

A benyújtott jelentkezések pontozása 
Topolya község a közmunkákra vonatkozó jelentkezések pontozása alkalmával a következő 

kritériumokat veszi figyelembe: a kérelem benyújtójának vagy egyéb forrásnak a részvétele a 

közmunka finanszírozásában, a közmunka időtartama és a munkanélküli személyek teljes 

tervezett száma. 

Topolya község fenntartja a jogot, hogy a benyújtott jelentkezésekről való döntéshozatal 

alkalmával korrekciót végezzen az időtartam és/vagy a személyek számát illetően, az ezen aktív 



foglalkoztatáspolitikai intézkedések végrehajtására szánt, rendelkezésre álló eszközök összegével 

összhangban.  

A közmunkák végrehajtásának jóváhagyásáról szóló határozat 
A közmunkák végrehajtásának jóváhagyásáról szóló határozatot a községi elnök hozza meg a 

Helyi Foglalkoztatási Tanács javaslata nyomán.  

A döntéshozatal alkalmával figyelembe veszik a kérelem benyújtásának dátumát is, illetve, 

amennyiben több, azonos feltételekkel rendelkező kérelem van, akkor azok a kérelmek élveznek 

elsőbbséget, amelyek előbb érkeztek be. 

VI. SZERZŐDÉSKÖTÉS 

Topolya község és a munkáltató – a közmunka kivitelezője szerződést köt, mellyel rendezik az 

egymás közötti jogokat és kötelezettségeket.  

A szerződéskötéshez szükséges dokumentáció: 

  aláírási címpéldány és  

 időpontterv – amennyiben a közmunka elvégzésére vonatkozó jelentkezés elbírálásának 

folyamatában korrekciót végeztek a személyek számát és/vagy a projekt időtartamát illetően.   

A közmunka végrehajtása kezdetének a biztosításra való bejelentés dátuma számít, illetve a 

közmunkában alkalmazott első személy munkavégzésének kezdete.  

A munkaszerződésben említett munkaviszony létesítésének dátuma nem lehet korábbi, mint a 

közmunka végrehajtásáról szóló szerződés megkötésének dátuma, valamint nem történhet 60 

nappal a közmunka végrehajtásának jóváhagyásáról szóló határozat meghozatala után.  

A szerződéses kötelezettség biztosítási eszközei 

Abban az esetben, ha a munkáltató – a közmunka kivitelezője a költségvetési eszközök 

felhasználója, s nincs lehetősége váltót mellékelni, a szerződéses kötelezettség biztosítási 

eszközeként a felelős személy nyilatkozatát mellékeli arról, hogy biztosítottak a közmunka 

megvalósításának összes előfeltételei.  

 

VII. A SZERZŐDÉSBEN VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEK 

A munkáltató – a közmunka kivitelezője köteles:  

 a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat nyilvántartásában szereplő munkanélküli személyt 

alkalmazni Topolya község területéről; 

 a közmunka végrehajtására alkalmazott személlyel munkaviszonyt fenntartani legalább a 

szerződésben foglalt kötelezettségek időtartama alatt. Az alkalmazott munkaviszonyának 

megszűnése esetén a munkáltató köteles a munkaviszony megszűnésétől számított 30 

napos határidőn belül meghatározott időre munkaviszonyt létesíteni egy másik 

munkanélküli személlyel a szerződésben foglalt időtartam hátralévő részére;  

 megszervezni a dolgozók munkavégzés közbeni védelmét és biztonságát, a törvénnyel és a 

közmunka konkrét teendőire vonatkozó szabványigénnyel összhangban;  

 a törvényes határidőn belül havonta elvégezni a dolgozók bérének kifizetését a szóban 

forgó személyek folyószámlájára történő átutalással;   



 havonta elvégezni a közmunka elvégzésére alkalmazott dolgozók útiköltség-térítményének 

a kifizetését;  

 Topolya községnek megküldeni a közmunkára alkalmazott dolgozók utáni adók és 

kötelező társadalombiztosítási járulékok befizetéséről szóló bizonyítékot;  

 Topolya községnek megküldeni a bérköltségekre átutalt eszközök elköltéséről szóló 

bizonyítékot;  

 Topolya község számára lehetővé tenni a szerződéses kötelezettségek megvalósításának 

ellenőrzését, valamint betekintést az összes szükséges dokumentációba és a közmunka 

végrehajtásának menetébe;  

 értesíteni Topolya községet minden olyan változásról, melynek jelentősége van a szerződés 

megvalósítása szempontjából, a változás létrejöttétől számított nyolc napos határidőn belül.   

Amennyiben a munkáltató – a közmunka kivitelezője a szerződésben szabott kötelezettségeinek 

nem tesz eleget, köteles a befizetett eszközöket visszafizetni, melyre a törvény által 

meghatározott, az eszközök átutalásának keltezésétől számított, késedelmi kamat számítandó, a 

szerződéssel összhangban.  

 

VIII. EGYÉB INFORMÁCIÓK 

A nyilvános felhívásra jelentkezni lehet 2022.04.12-ig, a teljes felhívás Topolya község és a 

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat hivatalos honlapján, valamint Topolya község és a 

foglalkoztatási szolgálat hirdetőtábláján kerül meghirdetésre.   

A jelentkezéseket Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának iktatójában lehet személyesen 

átadni, vagy benyújtható postán, az előírt űrlapon.  A jelentkezési űrlap átvehető Topolya 

Községi Közigazgatási Hivatala iktatójában, illetve letölthető Topolya község 

(www.btopola.org.rs) vagy a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (www.nsz.gov.rs) hivatalos 

honlapjáról.  

Minden további információ Topolya Községi Közigazgatási Hivatalánál és a Pénzügyi 

Osztálynál kapható.  

A hiányos dokumentáció nem kerül elbírálásra. 

 

 

 

 

Topolya község elnöke 

  Szatmári Adrián, s.k. 

    

 

 


