KTK rendszer dologi költség jogcímei

Az alábbi jogcímek a KTK által kezelt összes dologi költséget tartalmazzák, amelyek legalább
egy program típusban (hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program, országos
közfoglalkoztatási program, járási vagy egyéb startmunka mintaprogram, országos
közfoglalkoztatási mintaprogram) elszámolhatóak. Az egyes program típusokban ténylegesen
elszámolható költségeket a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010.
(XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a BM által kiadott tervezési segédletek tartalmazzák.
I.
II.
III.
-

IV.
-

V.
VI.
-

Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat térítési díja: (Működési)
Foglalkoztathatósági szakvélemény költsége a 33/1998. (VI.24.) NM rendelet 16/B. §
(6) bekezdés alapján;
Indokolt esetben az egyéb foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok díja;
Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz: (Működési)
Munkaruha;
Védőruha;
Egyéni védőeszköz;
Munka- és védőruha, egyéni védőeszköz szállításának költsége;
Munkába járással kapcsolatos utazási költség: (Működési)
A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm.
rendelet szerinti költségtérítés;
Munkásszállítás költsége: (Működési)
Munkásszállításhoz használt jármű üzemeltetésének költsége. (Ideértve: üzemanyag,
szervizelés, stb.)
Szervezési költség: (Működési)
Számítógépek, szoftverek, fénymásolók, nyomtatók bérlésének költsége;
Nyomtatópatronok beszerzésének költsége;
A közfoglalkoztató gépjárművébe a szervezéshez és ellenőrzéshez felhasznált
üzemanyag;
Irodaszerek, fénymásoló papír;
Munkavezetők részére egyszerű, alapfunkciókra alkalmas feltöltő kártyás mobiltelefon,
vagy flottában történő használatra, előfizetéses mobiltelefon;
Mobiltelefon feltöltő kártya, mobiltelefon előfizetési díj;
Működési célú anyagköltség: (Működési)
Munkaeszközök üzemeltetéshez szükséges üzem- és kenőanyagok, alkatrészek;
Vetőmag, növényvédő szer, növendék-, hízó-, és egyéb állatok;

-

Nem beruházáshoz kapcsolódó anyagok, segédanyagok;

VII.
-

-

-

Egyéb működési célú költség: (Működési)

A közfoglalkoztatottak munkavégzéséhez, valamint a termelő tevékenységhez
nélkülözhetetlen munkaeszközök – minden gép, készülék, szerszám vagy berendezés
vétele vagy bérlete, amelyet a munkavégzés során alkalmaznak, vagy azzal
összefüggésben használnak, és amelyek a tevékenységet legfeljebb egy évig szolgálják;
Közüzemi díjak, amennyiben az kizárólag a közfoglalkoztatási programhoz
kapcsolódik, az oszthatatlan költségek tekintetében, illetve többes használat alapján a
közfoglalkoztatási tevékenységhez kapcsolódóan egyedi fogyasztásmérés alapján (víz,
gáz, villamos energia);
Piacra jutást elősegítő termékdíjak támogatása;
A hatósági engedélyek költségei, amennyiben a program során a közfoglalkoztató –
elősegítve a piacon való megjelenést – olyan termékeket állít elő, amelyekhez
különböző hatósági engedélyek szükségesek;

VIII. Felhalmozási célú költség: (Felhalmozási)
-

-

-

-

-

A tevékenységet egy évnél hosszabb ideig szolgáló tárgyi eszközök beszerzésével,
előállításával, üzembe helyezésével, használatba vételével kapcsolatban felmerült
költségek (tervezési díj, szállítási költség, a beszerzéshez közvetlenül kapcsolódó
vállalkozási díj – különösen, ha jogszabály írja elő szakember közreműködését /pl. gáz
vagy elektromos hálózat szerelés/, vagy a szavatossági jogok, vagy a garanciális jogok
gyakorlásának feltétele a szakember által történő üzembe helyezés);
A beruházáshoz szorosan kapcsolódó szolgáltatás vásárlása, vagy engedélyezés (csak
olyan szolgáltatás vásárlása engedélyezett, amely olyan tevékenységre irányul, ami
közfoglalkoztatottakkal nem elvégezhető (pl. építőipari kivitelezés, gázszerelés,
villanyszerelés, stb.).
A termelő tevékenységhez nélkülözhetetlen, nagy értékű eszközök, amelyet a
munkavégzés során alkalmaznak, vagy azzal összefüggésben használnak, és amelyek a
tevékenységet egy évnél hosszabb ideig szolgálják.
Anyagok, amelyek rendeltetésüknek megfelelően a beruházás kivitelezése során
elhasználásra kerülnek (pl. üzemanyag, építési anyagok, stb.);
Munkaeszköznek nem minősülő befektetett eszközök (pl., ingatlan vagy más tárgyi
eszköz tartozéka) vásárlása, pénzügyi lízingje, továbbá a korábbi programok során már
beszerzett gépek, eszközök esetében alkatrészek pótlása, cseréje indokolt esetben
elszámolhatóak;
Ingatlan beszerzése vagy létesítése során felmerült vagyoni értékű jogok körébe
beszámítandó kiadások;
Ingatlan-felújítással kapcsolatos kiadások. (Ingatlan-felújítás: az ingatlanok értékét
növelő olyan általános javítási, építési-szerelési munkák, amelyek az ingatlan egészére,
ill. egy vagy több főszerkezetére terjednek ki, s amelyek az eredeti műszaki állapotot
visszaállítják, illetve az eredeti használhatóságot, üzembiztonságot az egyes
szerkezetek, berendezések kicserélésével vagy az eredetitől eltérő kialakításával
növelik.)

