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MODSZERTANI UTMUTATO

a k6zfoglalkoztatasi t誼lOgataSb6l szarmaz6 eszk6z6k szoci猫s

SZ6vetkezet resz6re t6巾5n6 ataddsdr61

(Egys5gcs szerkezetbe foglait szoveg)



A k6zfoglalkoztatdsl tamOgatdsb61 szarmaz6 eszk6z6k szocialis sz6vetkezet resz6re t6rten6

atadasdr6l sz616 szakmal e埴r各srend elkesz了tes罵rt 6s aktしIaliz各ldsa6Il a Beltigyminiszterium

K6zfoglalkoztatdsi 6s Viztigyi Helyettes Allamtitka南g K6zfogIalkoztatasi Strat6giai 6s

Koordinaci6s F6osztaly Szoc軸s Sz6vetkezeti Koordinaci6s Osztftya (toval,bi。kban:

SZSZKO) a fele16s.

A mddszertani utmutat6 c61ja: a k6zfoglalkoztatas誼fele16s miniszter d6nt6se ala前n

tamogatott j紡sI Startmunka mintaprogramok beszerz5seib6l szdrmaz6 。S,k6z。k sz。。i描s

SZ6vetkezetbe t6rte116 atadasi ren句6nek szabdyoz各sa amak erdek5ben, hogy az eszk6zok

atadasa azonos elvek es e匝r各s sze「in=6rt垂en, 6s megfelc16en ervenyes嘩n az azokkaI

kapcsolatos alIami garancia igenyc

A m6dszertani証mutat6 alkalmazds=cr航tc: aZ eSZk6z6k atadasa, Valamint a kiie161t

紬ami k6pvise16 c匝rdsanak rcn句e.

Termeti hatt母: Budapest F6vdros/megyei korminyhivatalok Foglalkoztatdsi F6osztalyai

mcgyei kormanyhivatal j atdsi hivataIok foglalkoztatdsi osztalyai

露盤霊「lum Kozfoglalkoztatdsi 6s Viziigyi Hclyettes

Az cIj緬srend hatrtyba16I)6s6nck id6pontja, a m6dositasok oka 6s azok r6vid le正dsa:
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1・ Altalano§ SZab別yok

l l・ A koれglalkoztaldsl /dmog`ltdj・bc肌zdrmazc; cszkozok JZO。,d掠sz。V。Ik。Z。/毒あ-z6r。

/Or16n6 dla`擁dnak c砂a

A Nemzeti Reform Programban a Kominy alapveteskent fogalmazta meg, hogy a munkal丁ak

ertckteremt6 er屯v van, eZert a magyar gazdasまgpolitika k6z6ppon直ba a munkat allitotta.

201 1知ol kezd6d6en 6letbe lcSpett a k6zfoglaIkoztatas巾rendszere, amelynek rendcltet6se,

hogy mine=6bb munkara kepes es kesz aktiv kor。, SZOCialisan raszoru16 ember szindra

biztosftson munkalehet6s6get.

A Korl血y a nagy 16tsz誼ltl k6zfog-a-koztatdst atme皿etj lllteZkedesnek tekinti・ Alapvct6 c6l,

hogy a k6zfoglalkoztatas ertekeしtel.emtSen’eZ6rt 2012. 6vt61 a Beltigyminiszt6rium a

kozfoglalkoz'atas tamogatasfrol a kistersegi mintaprogramokban olyan terme16

tev6kellySegek beinditdsc萱lOZ teremtette meg az alapokat・ amelyek eIvezethetnck egy

6nfemtart6 rendszer kialakitasまhoz.

A szocialis sz6vetkezet・ mint a szocialis gazdas各g resze, tOVabb16p5st biztosithat a

kozfoglalkoztatまsi programokba-1 foglalkoztatottak sza血ara’akik a k6zfoglalkoztatasb61

kiker柄e 6nfoglalkoztat6va・ S∠6vetkezeti tagga’Vagy SZ6vetkezeti alkalma∠Ottakka valva

kilc5piletnek az els6dleges mしmkaer6plaCra. Ahhoz’hogy a k6zfoglalkoztatdsb61 klkerti16,

munkatapasztalattal rendelkez6 dolgoz6k szamara a szocialis s必vetkezetek a foglalkoztatds

k6vetkez6 16pcs6fokai lehessenek a nyilt munkaer6piac fe16, aZ eddigl int宛ked6seken tul

tovabbi int6zked5sekre van sz撮s6g.

A Kormal丁y 20漢2 ev tavasz血elfogadta a szovetkezetekr6l sz616 2006. 6vi X t6rveny, aZ

illetckekr61 sz616 1990. 6vi XCI旧6rv6ny 6s a kozfoglalkoztatasrdl es a k6zfogialko7tatdshoz

kapcso16d6’Valamint egy6b toIVenyek m6dositasaltol sz616 2011・ eVI CVl. t6rvc5ny

A sz6vetkezctekr6l sz616 2006. evI X.∴ 6rvenym6dositasinak 2017. jan血1-t6=6rten6

hatdlyba16p6set k6vet6cn, a korabbi szabalyozast6l elt5r6en, a SZOCialis sz6vetkezetnek a

tem6szetes szemdy tagjain kivti=egalal)b egy helyi 6nkom血yzat vagy nemzetisc5gi

6nkol.1血yzat言1letve ezek jogi szemelylS6gti tdrsuldsa (a tov拙akban egyutt:

6nkorn血yzat), Vagy jogszabalyban meghatdrozott karitativ teveke11ySeget ellat6 k6zllaSZnd

jogallasd szervezet tagjinak kel=enllie. Ezzel p紬uzamosan az糾ami k6pvjse16 201 1. evi

CVI. (toval)biakban: Kfiv.) t6rvenyben foglalt jogositvinyai ugyszint6n b6v唖。k.

1 2　亮dla初t eszkozok k砂c’l‘ dll`l′nl均肌~e16 。l/all Vdle,7? nyeZC需nek sz疎略CJ‘毒ge

A k6zfoglalkoztatまs alapjain szervez6d6 szoc融is szovetkezetek s∠a血ala a kozlbglalkoztatdsi

tinogatdsb61 beszerzett 6s haszonkoIcs6n szerz6d6s kereteben ingyenesen alvitt eszk6z6k

felhaszn描sivaI kapcsolatos szab孔yair6l a Krtv. l.endelkerik:

``4/A §・ (3b)Az (l)-(3a) bekezdesben emlitctt szcrz6desckben a sz。。ialis sz6vetkezet

VallaUa, hogy a hasznositdsra kapott eszko∠6k hasznos伍sival kapcso萱atos d6ntesek

meghozatala e16tt・ aZ arrajogosult sz6vetkczeti szerv vagy szemc51y a k坤61t allami kさpvisc16

Vdem6ny6t kikeri・ Ha a szociallS SZ6vctkezet a szerz6desbcn v糾alt ezen k6te上ezetts6gc5t

megschi, aZ (1)-(3a) szerinti szerz6dest azomali hatallyal fel kell mondani.

(3c) A szoci各lis sz6vetkezctbe az拙ami kepvise16t az (1)-(3a) bekezdes szerinti sz。.Z6des

l吐vrtdig lehet k坤6lni. Az anaml kepvISe16t a k6zfoglalkoztatds6rt fde16s miniszterje161i ki.
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(3d) A szocialis sz6vetkezet az　細ammal vagy az　6nkorminyzattal k6t6tt,

k6zfoglalkoztatasi cdi hasznositasi szerz6desben vallalja, hogy az altala ingyenesen

hasznalatba vett term6foldet a haszonber16 k6telezettsegeire a 2013. evi CCXII・∴ひrv5ny

(Ff↓ht.) 58. §-aban meghatarozott e16irasok betartasaval hasznos買ia. Emek sorall CSak olyan

gazd各lkoddst folytathat, amely nem vesz61yezteti a fold term6kepess5get. A hasznalatba ad6

hozzi庫ulasa nelktil vagy att6l elter6en a fold hasznalatat mdsnak nem engedheti at, a fold

m拘elc5si agat nem valtoztathatja meg. A foldet csak a szerz6desben megha血ozott celra

hasz11OSithatia. Ha a f削d a termeszet vedelmer61 sz616 1996. 6vi LIII. t6rveny hat各lya ala

tartozlk・ a SZOCia吊s sz6vetkezct koteles e torveny言Iletve a term6szetv5delmi hat6sie

foldhaszn祝tr6=lOZOtt e16irdsai=eljesitenL tOVal,ba nem folytathat olyan tevekenys6get,

amely a termeszeti terulet allagat vngy anapotat kedvez6tlentil bcfolyasoUa, Vagy a term6szeti

c龍kek femmaradasat barmely m6don veszelyezteti. Ha a szocia吊s sz6vetkezct ezeket a

foldhl-SZnalati k6tclezettsegeit a hasznalatba ad6 irまsban k6z61t 「elhivasa ellenere mcgs誼i, a

hasznositasi szerz6dest azomall hat糾yal fel ke= mo11dani.

(3e) Az (1)-(3a) bekezd6s al哩函1 akkor k6thct6 meg a szerz6des, ha abban a szocia正s

SZ6vctkczet v細a互a, hogy a kl」elolt allami kepvISe16 s∠amdra a (3b) bckczdes szerinti

Velem6ny kialakitdsahoz sztiks6ges lnformaci6kat rendelkezesre bocsatja, 5s biztos唱hogy a

k串161t araml kepvise16 a hasznositasra kapott cszkoz6kkel kapcsolatos iratokba, SZinlV,teli

nyilv盃ntartasokba, k6nyvekbe betekintsen’ a VeZet6　tiszts6gvise16kt61 6s tagokt61

felvil細osftまst k争jen. A szerz6d6sben a feleknek az informaci6hoz va16 hozz純res m6坤もl

is rendelkeznitik ke=.

(3f) A k蒔161t糾aml kepvise16 h証Idektal種nul jelzi a haszlrilatba ad6 szinldra, ha a

SZOCi紺s sz6vetkezet a hasz11OS蛤sl.a kapott es∠k6zoket a szerz6d6sben foglaltakt6l elt6r6,

Vagy rendeltet6sellenes m6don haszll帥a, 5s kezdemenyezi a szerz6des azonnali hatt事

危1111011d各s鉦’,

A t6rvenyi rcndelkez6st bels6 hasznalatra keszifett血mutat6val szしiks6gcs a gyakor音at szinlまra

alkalmazhat6vd tenni, mivel mds・ a V6gleha」tdst reszletez6 」OgSZab各ly nem keszti音t a t6mal)an.

2.　Azeszk6z6k

2 1.　俄drn7aZd∫a

A k6zfoglalkoztat各shoz ny申hat6 t盃mogatまsokr61 sz616 375/201 0. (XIl. 3 1.) Korm. rendelet

7/B. §-a alapjin a k6zfoglalkoztatds6rt fele16s miniszter a k6zfogla音koztatas egycs tIpusaira

mintaprogramokat indfthat・ melynek bc5rk61tsege es a beruhazasらValamint doIogi k61tsegci 6s

kiaddsai teUes　6sszegben tamogathat6ak. A startmulka mintaprogramok fo

kedvezmenyeze旬ei a telepulesi 6nkorminyzatok言1letve egyre n6vekv6 mertekben az

6nkorminyzatok 6sszefogasaval megalaku16 tarsuldsok.

A berしIhazasi es doIogi k61tsegek es kiaddsok t鉦10gatdsdval a7 6nkormany乙atok nagy ert6kti

g6pcket, bercndezeseket vasaro冊ttalくmeg, amClyek a progrl-m bef匂ezes6t k6vct6en is a

tuleddonukban maradnak・ Ez∴種lapu看szoIg孔arra -S, hogy szocialis sz6vetkezette alakulva a

k6zfoglalkoztatas sor各n haszn拙i11g6 tdrgyl CSZkoz6ket i=etve ingatlant ingycn haszna-atba

vehessek.

Sz6vetkezetek alapitasa a star‘munka mintaprogramok programelemei k6zul els6sorban

harom・ a meZ6gazdasagi, a tel1 6s egyeb 5rlekteremt6 valamint a helyi s函tossagokra 6pu略

PrOgram eSet6ben kcSpzelhet6　el, mivel a k6zfoglalkoztatdssal kapcsolatban szoclalis
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SZ6vetkezet kizat6lag a terme16 jellegt=evekenys6get folytat6 programelemekb61 hozhat6
1封re.

A szocialis sz6vetkezetek resz6re∴atadott eszk6z6k je11emz6en a startmunka

mintaprogramokb61 szalmaznak. Bal fogalmilag nem kizatt az eszk6z6k haszonk61cs6nbe

adasa mas k6zfoglalkoztat6t6l, de az eszk6z6k atadasa臆ertelemszertien臆　aZ adott

k6zfoglalkoztatasi tevekenyseg reszben, Vagy egeSZben t6rten6 atvete16t is jcIcnti, hiszen az

adott eszk6z hianyaban a kozfoglalkoztat各s a talnogatott, eredeti form拒ban nem folytathat6

tov飴b言gy orszagos k6zfoglalkoztatdsi programb61 szatmaz6 eszk6z atad各sa nem vdrhat6.

22　Tや初ai

A szocialis sz6vetkezctck r5szere鉦一dott eszk6z6k jellemz6en a kovetkez6 csoportokb61

kertilhetnek ki :

-　Onkorminyzati, ingatlanok;

-　klS 6rt6kti tdrgyi eszk6z6k,

-　nagy drt6kti targyi eszk6z6k;

-　a11atallomany.

2 3　Ha▲9ZnO高I(盲。ya

A hasznositas fogalomk6rebe a feldolgoz缶s, chekesftes mellett az eszk6z6k napi hasznalata -

Pl a temelt n6v6nyek, tartOtt allatok apolasa, gOndoz各sa - is beletartozlk, amelyet a

SZ6vetkezet az競zleti tcrve alapj血v6gez. Az atadott eszk6z6k hasznalata a haszol|k6lcs6n

SZerZ6desben r6gzileしtek szerint t6rしenik. (1 ・ SZ me11eklet: haszonk61cs6n szerz6des)

2 J V封e〃1dIγeZdse

Tekintettel arra’hogy a szocialis sz6vetkezet tizleti terve a haszonk61cs6nbe kapott

eszk6zallominy igenybevete16n alapし116　tevekenyseget is megfogalmazza, eZ6rt annak

e16zctes v61emenyez6se indokolt

Ezen皿men6en csak az alaptevekenys6gt6l elter6 hasznositえs esetうn sztlkseges v61em6nyt

k5mi az祖ami k6pvise16t6l, mivel minden egyes eszk6z, ku塙n-ku南n t6rten6 hasznositasdra

kiteIjed6　v引emenyeztetes m撮6deskeptelenne tenn6　a szocialis sz6vetkezetet,

e11ehetetlenitene a k小e161t allami kepvise16 erdemi tevekenyseg6t, illetve jelent6sen sdrten6 a

SZ6vetkezeti elveket・ A szocialis sz6vetkezet tizletl terVenek megfele16 (a音ap) tevekenyseget

nem sztlkseges folyamatosan velel壷nycztetni a k串161t allami kepvise16vel, mivel az az tizleti

terv befogadasakor gyakorlati音ag ellbgadasra ker乱Szintch ncm sztiks6ges v6lcm6nyezni az

tizleti terv szerinti hasznositassal megegyez6　haszonk6lcs6n szer∠6d6s m6dositast,

amennyibcn cz csak az id6tartam hOSSZabbft各s短al/cs6kkentesevel m6dosul (2. sz. mel16klet:

haszollk61cs6n szerz6d6s hosszabbitdsa),

25　乃l〔かみ)勿Oga

A haszonk6lcs(jn szerz6des sor証　hiしS∠ndlと11bLm ddott eszlくOZOk a tovabbiakban is a

慧薄紫露語嵩器蒜蕊n詰完盤豊。豊‡豊譜。S器楽
SZ6vetkezet tulaj donaba kel.u正
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3. A kijc161t allami k6pvise16

31　Szem砂e

A belugyminiszter altal kbe161t allami k6pvise16 a szocialis sz6vetkezettel kapcsolatos

adminisztraci6s, dokumentaci6s feladatait es a m撮6dessel kapcsolatos egyeb言nfomfroi6s,

Segit6’, feladatait vegzi. Mivel az allami kepvise16nek kiemelt feladata, hogy figyelemmel

kiselje a kozfoglalkoztatasb61 atadott vagyon sorsat, eZ6rt sz撮s6ges, hogy fe16vente, SZ庇seg

eseten gyakrabban, a helyszfnen felm旬e a szoci鉦s sz6vetkezet pi=anatnyi mtik6d6setつeZZel

tiszta, korrekt k6pet kapva a tevekenysegr6l.

3 2　F労力la(んIai

-　Mcgvizsgalja a r6sz6re k蒔161t szocia獲is sz6vetkezet tizleti tervet. A terv vizsgalata

SZし1ksegszer毒a2 eSZk6z haszlrdata indokoltsaginak clbir描sa erdekebcn

-　Fdmeri azon eszk6zok糾apo山, amelyek h心∠nOSftasat ¥′6lemc5nyezni sztlksCgcs. Err61

t華koztatast ad a szocialis szov′etkezet vczet6 tis∠tSegVISe均e r6szere.

-　A k蒔161t allami k6pvise16 a hasznositasra kapott eszkoz6kkel kapcsolatos iratokba,

SZalnviteli nyilvまntartasokba’ konyvekbe betekinthet, a VeZet6　tiszts6gvise16kt61 es

tagokt61 felvilagositdst kerhet.

-　Sztiks6g szerint kapcsolatot tart a szocialis sz6vetkezet k6pvisel鐘vel, legalabb havi

rendszeress塵gc=fyckoz6di k a szoci孔is sz6vetkezct tev5kenys6g6r6l

-　Fe16vellte, SZ撮seg eset6n gyakrabban, a he!yszfncn ellen6rzi a kijc161t cszkoz6k

felhasznalasat, allagat, a11apotat.

-　Folyamatos nyilvintartdst vezet a sz6vetkezettel kapcsolatos v6lemenyezesekr61言1letve

egy6b adatokr6l.

A kljc賀61t細ami kepvISe16 tevekenys6g611ek jelent6s6get az a monitorillg teVekenysc5g adja,

amel〉′ a kes6bbiekben megfelel6 alapot k6pezhet a sztiks6ges tovabbi intezkedesck - akまr

jogszabaly mddosftas is臆megtetel鉦e∠.

Amc用1yiben a szocialis sz6vctkezet向haSZOnk6lcs6n szerz6d6st k6t, aZ allami kepvISe16

feladaほVizsgalni a szocialis sz6vetkezet Kliv.-ben meghatarozott felteteleinek alapitaskori

fchn拙dsat, tOVat)ba az atadasra ker心16 eszk6z(6k) k6zfoglalkoztatassal va16 6ssze恥gges6t.

3 3　T気,dke′り替dg〆nek /d(脇c,ll h〔Jl(砂(l

Az allami k5pvise16 kije161ese a haszonk6lcs6n szerz6des id6tartam alatt all fenn. A

haszonk6lcs6n szerz6d5s l函rtdt k6vet6en az allami kepvise16 feladata megsz血ik.

4. V61em6nyezesi eljか.盃s

4.1　E最強ke。壷ge

A k6zfoglalkoztatas alapiain szervez6d6　szocialis sz6vetkezet megvalasztott vezet6

tiszts6gvise均e, Vagy a k6zfoglalkoztat6 6nkorm血yzat - megalakしIlast k6vet6en soron kivtll

臆taiうkozta函az illetekes j鉦is=11Vata音foglalkoztatdsi osztdlyat es a Bel鴫yminiszt6rium

SZSZKO-t a megalakulasl.61, 11letve a terveze= cszkoz atadasr61
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J 3　V封en76Iγk〆rんe

A haszonk61cs6n szerz6dessel erintctt szocialis sz6vetkezet a tervczett tcvekenysc5g6nek

megkezdese’a∠aZ aZ eSZk6z6k t6nyleges hasznositasa e⊥6tt kdelem beny埴siva獲f szdJ7毒

mel16kle4/ megkeresi a k珂61t拙ami kepvisc16t, aki a jogszabdy alapjin v6lemenyezi a

tervezctt tevekenys6ghez kapcso16d6・ k6zfoglalkoztatdsi tinogatasb6l szinllaZ6 eszk6z

hasznalatanak indokoltsieat

Az iizlet白crv∴alaI]南n folytatol=cv6kenys6g - amely m紅megkapta a talnogat6

V6lemchyezdst 〇・ Valamint czen tcvckenys6g soran a -ullt証bzI Velt eszk6z椋fdhaszn描sa

a tovAbbjakban m血nem v引emchy k6tcles.

Åbbnn az esctben) amennyiben az屯zlet=ervt6l eIt6r6 eszk6z felhaszn猶s=ervcz∴a

SZOCi謝庇} SZiivetkczet olyan cszk6z tekintet6ben, amely f=eV6kenys6g beindit緑t

megeI6z6en felvett jcg)′z6kijnyvbcn szcrcI)Cl, ism6teIten ki kelI k6mi az細ami k6I)Vise16

V航mさny6t.



4・4・彬lem6I少a磁sa

A velem6nyezes alapjai az allami k5pvise16 helyszini latogata壷t (4. sz. melleklet:

jegyz6k6nyv az eszk6z6kr61) k6vet6en a k6vetkez6k:

-　a SZOCialis sz6vetkezet uzleti terve,

- a SZOCialis sz6vetkezet resz6re haszonk6lcs6n szerz6des keret5ben atadott eszk6z6k list約

〇　a jogszabalyoknak va16 megfele16s ellen6rzese.

A kiadott v61emeny /5・ SZd寂mel16kle卵ehet pozitiv (tamogat6), illetve negativ (elutasit6) is.

Amennyiben a v5lem5ny pozitiv’a SZOCialis sz6vetkezet megkezdheti az tizleti terve alapj各n

meghatarozott tevさkenys6get.

Amemyiben a velemeny alapjan a tervezett fanasznalas nem megfele16, akkor ezt az allami

kepvise16 a velemeny6ben indokoldssal egytitt jelzi, eS javaslattal el terv。Z。tt felh。SZnalast61

Va16 ela11asra, i11etve az attervez6sre.

4・5・ A v6lemc;′砂誘拐aszndldsa

A javaslatk6telez6 er6vel nem bir, aZOnban ha az eszk6z6k falhasznaldsa n。m a 。6lnak

megf。e16, akkor az6rt a szocialis sz6vetkezet helyt各llni tartozik a haszonk6lcs6nbe ad6nak. A

fentieket a haszonk61cs6n szerz6d6s rogz千ti.

A jogszabdy kizatlag a velemeny kikeres6re vonatkoz6an tartalmaz rendelkez6st, a

Velemeny figyelembe vete16re nem ir e16 k6telezetts5get, i11etve az att6l va16 elt6res eseten

nem hat各roz meg szankci6t. A kiadott v61em6ny elfogad各s各r6l vagy elutasftdsar6l az

6nkomanyzat 6s a szocialis sz6vetkezet frまsban nyilatkozik. (6. sz. me115klet: nyilatkozat a

Velem5ny el fogad各sまr61/elutasit各s各r6 1)

Amemyiben az allami kepvise16 tudomasara jut, hogy olyan eszk6zfelhasznalas t6rtent,

amelyet v6lemenyeztetni lett volna sz撮seges, 6s ez nem tdrt5nt meg, aZ allami kepvise16 jelzi

a mu重aszt各s t6nyet az 6nkorm各nyzatnak, anely haszonk6lcs6n szerz6desben foglaltaknak

megfele16en intezkedri k6teles a haszonk6lcs6n szerz6des azonnali hat各賞y虹elbontasar61. A

Kftv. 2017. janudr l-t61 hatalyba lepett m6dositasinak megfele16en, a k垂161t allami

kepvise16 haladektalanul jelzi a hasznalatba ad6 szamdra, ha a sz。。i各lis sz6vetk。Zet a

hasznositasra kapott eszk6z6ket a szerz6desben foglaltakt6l elt6r6, Vagy rendeltetesellenes

m6don hasznaUa’eS kezdem6nyezi a szerz6d6s azonnali hata直felmond各sat. Ez azonban

nem z細a k亘iabb jogszerti haszonk6lcs6n szerz6d5s megk6tc5set.

4・6. A v6lem毎yez6si eUdrds hatdri(砂e

Az allami k6pvise16 fele irasban beny亘jtott v61emenyezesi e担rまs megindit続ra irinyu16

kerelem beerkez6set k6vet6en 5 munkanapon be皿az allami k6pvise16nek t緋koztatni kell a

SZOCi各lis sz6vetkezetet a velemenyr61・ Abban az esetben, amemyiben valamilyen szak誼6

bevonasara van szcks6g a v6lemeny kiadasahoz, aZt 30 napon be皿kell tebesiteni.

4・7　S乞a駕r16砧I少be ve/ele

A vさlem6ny meghozatala sor各n f。merulhetnek olyan szakmai jelleg。 k6rdesek, melyek

megv乱aszolas各ra a k蒔161t allami k6pvise16 az iratok, a rendelkezesr。 a】16 infomfroi6k
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alapjall nem kepes. Ez esctben szuks6g lehet szemle megtartasdra, Vagy

SZakert6/szaktandesad6 bevondsdra A velem5ny kiaddsa esetlegesen olyan szakmai alapokat,

hozzdertest ig6nyclhet, amellyel az a=ami kepvise16 nem rendelkezik. Ezekbcn az esetekben

SZ撮s6ges lehet szakember, SZak知6 vc5lemeny5t is kikemi (Nemzeti Agr各rgazdasagi Kamara,

Agrargazdasagi Kutat6 Intezet, egyeb szakert6k)・ (7. sz. me11eklet‥ megkereses szakert6i

tevc5kcnyseg elvegzes台re)

A velemeny kik6rese valamint z-nmk kiadasa kizar6lag irdsban, a 111ellekletben szerep16

formaban va16sulhat meg. A velem全nyt feltetlenii1 6s kizdr竜lag frdsban indokolt kemi, eS aZt

irasban sztiks6ges kiadni a dokumentaltsag es e11el16rlZhet6seg 6rdek6ben・

A hasznositas velemenyeztetese me11ctt szuks6ges negyed5ve皿te t6teles lelta11 keszfteni a

k6zfoglalkoztatasi programb61 atvitt eszk6zokr61, amelyben fel ke11 t血tetni ezen eszk6z6k

alIapotat’ert6k6t is. Ezt a k6zfoglalkoztat6 - mint eszk6zgazda - a haszonk6lcs6n

SZerZ6desben r6gziti ●

4・9　M~‘nkazノgyl.,ZerVeZet kozremL紡(妬e

Az 61intelt k6zfoglalkoztat6 cllen6rz6se sorin a haszonk61cs6n szerz6dessel kapcsolatban

felmer高16 adatok, informdei6k mcg音く心ldese

A ko亮bglalkoztatasi tdmogatdsb61 beszerzett eszk6z6knek a hat6s袖szerz6d6s szcrinti

id6tal.1amig t6rten6 elidegenit6sre von之Itkoz6 tilalom ellen6rzese

Adatszolgaltatas (k6zfoglalkoztato両jogviszonyr61)

5.　Ellcn〔うrz6s

Sztiks6g szerint・ de legal各bb felうvente az糾ami kepvisc喜6 a helyszinen felmeri az eszk6z6k

felhaszn講sdt’a keletkezctt dokumentumokat 6sszeveti a tapasztalatokkal, Valamint a

munkaugyi szervezett resz5r61 erkezctt jelzesekkel, adatokkal・ (8. sz. melleklet‥ Jegyz6k6nyv

a hasznalatba adott eszk6z6k ellen6rz6s6r6i)

A szabalyozasi dokumentumot keszitette:

Beltigyminiszte血m

K6zfoglalko∠tataSi Helyettes A11こImtitkdrsag

K6zfoglalkoztatasi Strateglal eS Koordinfroi6s F6osztaly

Szocialis Sz6vetkezeti Koordindei6s Osztaly


