25/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet1
Helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.)
pontjában kapott eredeti jogalkotási hatáskörében, valamint a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 18. pontban
meghatározott feladatkörében eljárva, valamint Az Európai Unió működéséről szóló
szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló,
2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet rendelkezéseinek megfelelően a
következőket rendeli el:
I. fejezet
Bevezető rendelkezések
A vállalkozások támogatásának forrása
1. §
A jelen rendelet rendelkezései alapján nyújtott támogatások forrásául Hódmezővásárhely
Megyei Jogú Város Önkormányzata mindenkori éves költségvetésében erre a célra
elkülönített összeg, valamint a korábban nyújtott jelen rendelet szerinti támogatások jogsértés
vagy támogatási szerződés megszegése miatti visszaköveteléséből származó összeg szolgál.
A rendelet hatálya
2. §2
(1) Jelen rendelet hatálya kiterjed a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási
területén székhellyel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozásokra, továbbá a
szövetkezetekre, valamint a 2009. évi CXV. törvény szerinti egyéni vállalkozókra, illetőleg
az 1994. évi LV. törvény 3. §-a szerinti családi gazdaságokra és családi gazdálkodókra,
amennyiben megfelelnek a rendeletben foglalt feltételeknek.
(2) A rendelet alkalmazása során a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról
szóló 2004. évi XXXIV. törvényben foglaltak szerint mikrovállalkozásnak minősül az a
vállalkozás, amelynek az összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és éves nettó
árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
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(3) A rendelet alkalmazása során kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek összes
foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege
legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(4) A rendelet alkalmazása során középvállalkozásnak minősül minden olyan vállalkozás,
amelynek összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele
legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43
millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(5) Nem minősül mikro-, kis- illetőleg középvállalkozásnak az a vállalkozás, amelyben az
állam, vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése – tőke vagy
szavazati joga alapján – külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot.
(6)3 A 17. §; 20. §, 21/A. §, 21/C. § és 21/E. § szerinti támogatás esetén a rendelet hatálya
kiterjed valamennyi Hódmezővásárhely közigazgatási területén székhellyel rendelkező
vállalkozásra.
3. §
A Rendelet hatálya IV. fejezet szerinti helyi vállalkozások működési támogatása esetében
kiterjed Hódmezővásárhely közigazgatási területén székhellyel rendelkező mikro
vállalkozásokra és a 2009. évi CXV. törvény szerinti egyéni vállalkozókra, amennyiben a
Rendelet IV. fejezetében meghatározott feltételeknek megfelelnek.
4. §
Jelen rendelet alkalmazása során szakbizottság, a Mezőgazdasági-, Vállalkozási-, és
Nemzetiségügyi Bizottság.
II. fejezet
A helyi vállalkozások munakhelyteremtő támogatásának különös szabályai
5. §
A támogatásra vonatkozó kérelmet a Szakbizottságnak (továbbiakban: Bizottság) címezve
kell benyújtani. A Bizottság a benyújtást követően ellenőrzi, hogy a jogszabályban
meghatározott követelmények szempontjából megfelelő-e a kérelem. Abban az esetben, ha a
kérelem hiányos, a Bizottság 30 napos határidővel hiánypótlási felhívást bocsát ki.
6. §
Eredménytelen hiánypótlási felhívást követően a Bizottság elutasítja a kérelmet, mely ellen
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűléséhez fellebbezést lehet benyújtani. A
Közgyűlés a fellebbezést a soron következő rendes ülésén bírálja el.
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7. §
(1) A Bizottság a kérelemben foglaltak valóságtartalmának ellenőrzésére a benyújtási
folyamat bármelyik részében jogosult.
(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzés a kérelmező által benyújtott iratok, nyilatkozatok,
valamint a szolgáltatott adatok alapján, továbbá helyszíni ellenőrzés útján történik.
(3) A helyszíni ellenőrzés során a támogatást kérő vállalkozás köteles együttműködni, ennek
keretében a kért iratokat bemutatni, illetve adatokat szolgáltatni. Amennyiben ezen
kötelezettségét megszegi, a kérelem elutasítható.
(4) A helyszíni ellenőrzést a Bizottság tagjai személyesen, vagy a Polgármesteri Hivatal
szakirodája útján végzik.
A kérelem tartalma
8. §
(1) Minden benyújtott kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező rövid bemutatását, tulajdonosi összetételét, gazdálkodási és foglalkoztatási
adatait, pénzügyi helyzetének értékelését,
b) a létesíteni kívánt álláshelyek számát, így az igényelt támogatás összegét,
c) a kérelem évét megelőző két lezárt gazdasági év foglalkoztatási adatait, amennyiben a
kérelmező rendelkezik legalább két lezárt gazdasági évvel; egy lezárt gazdasági év
esetén az adott lezárt év foglalkoztatási adatait kell feltüntetni; lezárt gazdasági év
hiányában a kérelem benyújtásakor érvényes foglalkoztatási adatokat,
d) 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, illetőleg vállalkozói igazolvány hiteles másolatát,
e) nyilatkozatot a foglalkoztatási kötelezettség szükséges időtartamban történő vállalására
vonatkozóan,
f) felhatalmazást azonnali beszedési megbízás benyújtására a támogatott valamennyi
jelenlegi és jövőbeli bankszámlájára, arra az esetre, ha a vállalkozást visszatérítési
kötelezettség terhelné, illetve a pénzintézeti jelzőszám változásának bejelentési
kötelezettségére vonatkozó nyilatkozatot,
g) a kérelmező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a kérelmező kifejezetten hozzájárul a
közölt adatainak nyilvántartásához, illetőleg az adatok valóságtartalmának a kérelem
ellenőrzését végző Bizottság általi ellenőrzéséhez,
h) a kérelem benyújtásának évre vonatkozó üzleti tervet, ennek hiányában a megelőző
lezárt gazdasági év üzleti tervét és a megelőző lezárt gazdasági év beszámolóját,
amennyiben rendelkezik éves beszámolóval.
i) nyilatkozat a jelen Rendelet 9. § (3) bekezdésére, illetve a 10. § (1) bekezdésében
foglaltakra.

A támogatás igénybevétele
9. §
(1) A támogatás igénybevételének feltétele a kérelmező nyilatkozata, amelyben vállalja, hogy
az új álláshelyet munkaszerződés keretében legalább három éven keresztül folyamatosan
fenntartja és betölti. A kérelmező vállalja, hogy az új álláshelyen alkalmazott
munkavállalót teljes- vagy részmunkaidőben, az 2012. évi I. törvény (Mt.) hatályos
rendelkezései szerint foglalkoztatja.
(2) A munkahelyteremtő támogatás esetén a támogatásban részesülőnek vállalnia kell, hogy a
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási területén fekvő székhelyén és/vagy
telephelyén a kérelemben meghatározott számban növelt meglévő átlagos korrigált
statisztikai állományi létszámát a kérelem benyújtását követően legalább három éven
keresztül fenntartja és betölti, valamint vállalja jelen rendeletben előírt kötelezettségek,
támogatási feltételek teljesítését, a kérelem benyújtásától kezdődően a foglalkoztatási
kötelezettség lejártáig terjedően. A támogatás a megnövelt átlagos korrigált statisztikai
létszám legalább három éven át történő fenntartását kell, hogy eredményezze a támogatott
vállalkozásnál. Jelen Rendelet az átlagos korrigált statisztikai állomány alatt a vállalkozás
által kizárólag Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási területén létesített
székhelyen vagy telephelyen, bármely állománycsoportban, teljes- vagy részmunkaidőben
foglalkoztatottaknak, az egyszerű számtani átlag szabályai szerint számított átlagos
statisztikai létszámát érti.
(3) Önkormányzat a támogatott új álláshelyek vonatkozásában a már működő kérelmező
esetén kizárólag az előző évi átlagos korrigált statisztikai létszám felett működtetni vállalt
álláshelyeket támogatja. Az 1 évet el nem érő működés esetén a vállalkozások tekintetében
a havi átlagos korrigált statisztikai létszámot kell figyelembe venni azzal, hogy a havi
adatokból a számtani átlag szabályai szerint kialakított kalkulált korrigált statisztikai
létszám az irányadó.
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő vállalkozás
esetében támogatás akkor biztosítható, ha a jelen Rendelet hatályba lépését követően
a) a kérelmet benyújtó vállalkozás vagy jogelődje székhelyét, illetve telephely megléte
esetén telephelyét Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város területén nem szüntette
meg, továbbá
b) a vidéki telephellyel is rendelkező vállalkozó a helyi foglalkoztatotti létszámát nem
csökkentette oly módon, hogy ugyanakkor növelte a vidéki telephely vonatkozásában
a statisztikai létszámot, illetve
c) az egyéni vállalkozók, családi gazdálkodók esetében az engedélyt nem adták vissza,
illetve azt nem vonták be.
(4) Jelen Rendelet alkalmazásában új álláshelynek minősül a támogatott kérelem benyújtását
követően létesített új, a jelen Rendeletben meghatározott mértékben támogatott olyan
álláshely, melyet a munkavállaló kizárólagos munkaviszonyban lát el. Jelen Rendelet a
kizárólagos munkaviszony alatt olyan munkaviszonyt ért, mely esetén a foglalkoztatott
nem rendelkezik egyéb, a Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó, teljes- vagy
részmunkaidősnek minősülő munkaviszonnyal. Jelen rendelet alkalmazásában új álláshely
létesítésének tekintendő az a foglalkoztatási forma is, amikor a kérelmező önmagát kívánja
foglalkoztatni egyéni, illetőleg társas vállalkozási formában, amennyiben a kérelmező a
foglalkoztatottra vonatkozó, jelen Rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel.

(5) A kérelmező vállalja, 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. Amennyiben a Munkaügyi Központ Hódmezővásárhelyi
Kirendeltsége nem tud megfelelő – a benyújtott kérelemben előre meghatározott –
képesítéssel rendelkező regisztrált munkanélkülit/álláskeresőt kiközvetíteni, a vállalkozás a
többletlétszámot a nem regisztrált hódmezővásárhelyi állandó lakóhellyel rendelkező
munkanélküliek/álláskeresők köréből is betöltheti.
(6) A támogatott a statisztikai létszámra vonatkozóan nyilvántartást készít a foglalkoztatotti
létszámról. A támogatott köteles írásbeli felhívás esetén a foglalkoztatotti adatokról
azonnali tájékoztatást nyújtani Önkormányzat részére.
(7) A kérelmező köteles vállalni, hogy a támogatási szerződés aláírásától számított legalább 5
évig Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási területén tartja fenn a
vállalkozás székhelyét.
(8) Induló vállalkozás esetén amennyiben a Közgyűlés a vállalkozás támogatásáról dönt, a
támogatás folyósítására az első gazdasági év pozitív eredményű lezárásának igazolását
követően kerülhet sor. Jelen rendelet alkalmazásában induló vállalkozásnak tekintendő
minden olyan egyéni és társas vállalkozási forma, mely nem rendelkezik legalább egy
lezárt gazdasági évvel
(9) Az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységének szüneteltetésére tekintettel
kérelmezheti a foglalkoztatási kötelezettségének szüneteltetését legfeljebb egy évig. Jelen
rendelkezés csak azon egyéni vállalkozóra vonatkozik, aki határozott ideig kívánja
vállalkozói tevékenységét szüneteltetni.
(10) A szünetelésre vonatkozó kérelmet a Bizottságnak címezve kell benyújtani. A Bizottság
a benyújtott kérelmeket a soron következő ülésén tárgyalja meg és tesz javaslatot a
Közgyűlés felé. A kérelmekről a Közgyűlés dönt.
(11) Amennyiben a szüneteltetésről dönt a Közgyűlés úgy abban az esetben a korábban kötött
támogatási szerződés módosítására kerül sor. A támogatási szerződésben vállalt
foglalkoztatási és székhelyhez kötési kötelezettség a szüneteltetés időtartalmával
meghosszabbodik.
(12) A kérelemnek tartalmaznia kell a szüneteltetés okát, valamint mellékletben csatolni kell
az Okmányiroda által kiállított igazolást és az Adócsoportnak átadott és az átvételt igazoló
helyi vállalkozások kommunális adóbevallását. Azt a vállalkozót aki, hiányosan csatolta az
előbb felsorolt dokumentumokat egy alkalommal 15 napos határidővel hiánypótlásra
szólítja fel a szakiroda.
10. §
(1) Nem részesülhet támogatásban az a vállalkozás, amely a kérelem benyújtásakor
a) csőd- vagy felszámolási eljárás alatt áll,
b) az Önkormányzattal, illetőleg önkormányzati költségvetési szervvel, részben vagy
egészben önkormányzati tulajdonú gazdasági társasággal szemben lejárt esedékességű
tartozása van,
c) helyi adótartozással, vagy lejárt esedékességű közüzemi tartozással rendelkezik,
d) a kérelem benyújtásakor egyéb lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása,
közüzemi tartozása van.

(2) Nem részesülhet támogatásban az a vállalkozás, amelynek ügyvezető szervei, tulajdonosi
köre bizonyítható módon valós többletfoglalkoztatási szándék nélkül, a támogatás
megszerzése érdekében hozta létre a kérelmező vállalkozást, szüntette meg korábbi
vállalkozását vagy hajtott végre létszám-átcsoportosítást a helyi vállalkozásai, illetve annak
székhelyei, telephelyei között.
A támogatási szerződés megkötése
11. §
(1) A támogatásban részesülővel az Önkormányzat köt megállapodást.
(2) A megállapodásnak tartalmaznia kell a munkahelyteremtés lényeges körülményeit, a
vállalt határidőket, a jelen rendeletben foglaltak szerinti jogokat és kötelezettségeket.
(3) Amennyiben a támogatásban részesülő a támogatás elnyeréséről és a szerződés
megkötésére felhívó értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül nem köt
szerződést Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatával, akkor ezt az
Önkormányzat a támogatásról való lemondásnak tekinti. Jelen rendelkezésben
meghatározott időtartam vonatkozik a szüneteltetésre is.
A támogatás összege és folyósítása
12. §
(1) A helyi vállalkozások munkahelyteremtő - vissza nem térítendő - támogatásának összege
létesített új, teljes idejű (8 órás) foglalkoztatást biztosító álláshelyenként egyszeri 500.000,Ft, részmunkaidős foglalkoztatás esetén a teljes 8 órás munkaidőhöz és az 500.000,-Ft
összegű egyszeri támogatáshoz viszonyítottan arányosan kerül megállapításra.
(2) A jogszabályban foglalt feltételeknek megfelelő vállalkozással az Önkormányzat
támogatási megállapodást köt.
(3) A munkahelyteremtő támogatás kizárólag a kérelem benyújtását követően létrehozott új
álláshelyek után igényelhető, ide nem értve azon esetet, amennyiben már létező vállalkozás
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási területére betelepül.
(4) A benyújtott kérelmek elbírálása folyamatosan történik a Közgyűlés által. A támogatásban
részesülő vállalkozás legkésőbb a támogatási megállapodás valamennyi fél általi
aláírásától számított 60 napon belül köteles létrehozni és betölteni a 11. § szerinti új
álláshelyet, kivéve, ha a Közgyűlés 14.§ (2) bekezdés szerint hozzájárult az álláshely
betöltésére biztosított határidő meghosszabbításához. A támogatás folyósítása – az induló
vállalkozások kivételével – az Önkormányzat likviditási helyzetétől függően a támogatási
megállapodás aláírásának évében történik.
(5) Abban az esetben, ha az 1. §-ban meghatározott, a mindenkori éves költségvetésben
elkülönített összeg kerete kimerül, és a Közgyűlés nem határoz további összeg
elkülönítéséről, a keret kimerülését követően benyújtott pályázatok beérkezési sorrend
szerint nyilvántartásba vételre kerülnek.
(6) A keret kimerülése esetén a pályázatok benyújtása és elbírálása a következő olyan évi,
költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet hatálybalépéséig szünetel, amely évre
vonatkozó költségvetésről szóló rendelet tartalmaz rendelkezést a vállalkozások jelen
rendelet szerinti munkahelyteremtő támogatását célzó keret elkülönítéséről.

(7) Az (5) bekezdés szerint nyilvántartásba vett kérelmek támogatásáról a Közgyűlés a
következő évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet hatálybalépését követő első
rendes ülésén dönt.
A visszatérítés szabályai
13. §
(1) Amennyiben támogatott jogszabályi és szerződéses kötelezettségeinek nem tesz eleget,
úgy a támogatottat a jelen §-ban foglalt szabályok szerint időtartam-, illetve
létszámarányos visszatérítési kötelezettség terheli. Az e §-ban meghatározott visszatérítési
szabályokat együttesen kell alkalmazni.
(2) Abban az esetben, amennyiben ellenőrzés során megállapítható, hogy a jelen Rendeletben,
illetve a megkötött támogatási szerződésben foglalt feltételeknek nem tett teljes mértékben
eleget a támogatásban részesített vállalkozás, támogatott köteles a szabályos foglalkoztatás
időtartamát és a 3 éves foglalkoztatási kötelezettség arányát figyelembe véve a szabályos
foglalkoztatási időtartamra jutó arányos támogatási összegen felüli támogatási összeget
visszatéríteni az Önkormányzat részére a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével
növelten (időtartam-arányos visszatérítési kötelezettség).
(3) Önkormányzat a fenti visszatérítési kötelezettség fennállását minden támogatott
vonatkozásában támogatott álláshelyenként külön vizsgálja, illetve jogszabály- vagy
szerződésszegés esetén külön állapítja meg. Amennyiben a vállalt átlagos korrigált
statisztikai létszámhoz képest 0,01 – 1 értékkel marad el az átlagos korrigált statisztikai
létszám a vizsgált időszakban, úgy a támogatottnak 1 vállalt többlet-álláshely után kell
teljesítenie visszatérítési kötelezettségét, valamint minden további egész számú érték
meghaladása esetén a visszatérítési kötelezettség egy-egy további többlet-álláshely után
járó támogatás összegével növekszik (pl. ennek megfelelően 1,01 értékelmaradás esetén 2
álláshely után kell teljesíteni a visszatérítési kötelezettséget) (létszámarányos visszatérítési
kötelezettség).
(4) Támogatott a jelen Rendelet 9.§ (2) bekezdésében foglalt, a betöltendő álláshelyek, illetve
az átlagos korrigált statisztikai létszámtöbblet fenntartására vonatkozó kötelezettségét az
alábbi vizsgált időszakokra vonatkozóan köteles teljesítenie:
a) a támogatott kérelem alapján betöltött álláshely betöltésétől kezdve a betöltés naptári
évének december 31. napjáig tartó időszakban;
b) az álláshely létesítését követő év január 01 – december 31-e között tartó időszakban;
c)az álláshely létesítését követő 2. év január 01 – december 31-e között tartó
időszakban;
d) az álláshely létesítését követő 3. év január 01- étől kezdődően a támogatott álláshely
betöltésétől számított 3 év elteltéig, kivéve ha a foglalkoztatás az a./ pontra
figyelemmel január 01-én kezdődött.
(5) A jelen Rendelet 9. § (7) bekezdésében foglalt kötelezettség megszegése esetén támogatott
köteles a teljes támogatási összeget visszatéríteni az Önkormányzat részére a mindenkori
jegybanki alapkamat kétszeresével növelten.

14. §
A visszatérítési kötelezettség teljesítésének határideje a kötelezettség fennállásának
Önkormányzat általi megállapítását, illetőleg az erről szóló értesítés támogatott általi
kézhezvételét követő 30 nap.
(2) Amennyiben támogatott önhibáján kívül nem tudja betölteni a pályázott
álláshelyet/álláshelyeket, kérelmére a Közgyűlés – a Szakbizottság javaslata alapján – az
álláshely betöltésére biztosított határidőt az észleléstől számított legfeljebb 90 nappal
meghosszabbíthatja, melynek eredménytelen leteltét követően támogatott a támogatás
arányos visszatérítésére köteles. Az álláshely támogatott hibáján kívüli be nem töltésének
minősül különösen az, ha az illetékes munkaügyi kirendeltség hivatalosan igazolja, hogy a
támogatott által betölteni kívánt álláshelyre a kirendeltség nem tud regisztrált
munkanélkülit kiközvetíteni és támogatott helyi újságokban, illetve egyéb hirdetési
felületeken megjelent, álláshely betöltésére vonatkozó hirdetésekkel igazolja, hogy minden
lehetséges eszközt igénybe vett az álláshely betöltetése érdekében. Amennyiben a
Közgyűlés támogatja az álláshely betöltésére biztosított határidő meghosszabbítását a 3
éves foglalkoztatási kötelezettség az álláshely tényleges betöltésének napjától indul.
(3) Amennyiben támogatott a pályázatában vállalt és rendelet szerint betöltött álláshelyek
fenntartását a rendelet 10.§ (4) a./ - c./ pontjaiban foglalt határidők bármelyikében nem
valósítja meg, úgy köteles a következő vizsgálati időszak végére pótolni az átlagos
korrigált statisztikai létszámát akként, hogy a 10.§. (4) bekezdésében meghatározott és
addig eltelt foglalkoztatási időszak tekintetében az átlagos korrigált statisztikai létszám a
pályázatában vállaltakat elérje.
A támogatás ellenőrzésének rendszere
15. §
(1) A támogatás feltételeként vállalt kötelezettségek teljesítését a Szakbizottság a
Polgármesteri Hivatal szakirodáján keresztül ellenőrzi.
(2) Az ellenőrzésre jogosult szervek évente ellenőrzik az esetlegesen felmerült visszafizetési
kötelezettségeket, ezek teljesítését.
16. §
A támogatásban részesült vállalkozás köteles biztosítani a 15. §-ban meghatározott
ellenőrzésre jogosultak részére biztosítani az ellenőrzés lehetőségét, annak elvégzéséhez
köteles adatot szolgáltatni, segítséget nyújtani.

III. fejezet
A helyi vállalkozások munkahelymegörző támogatásának különös szabályai
17. §
(1) Támogatás állapítható meg a 2.§-ban meghatározott hatály alá tartozó és legalább 1 éve
működő azon munkaadó részére, aki:
a.) átmeneti pénzügyi likviditási problémákból adódó okból indokolttá válik a
munkavállaló(k) munkaviszonyának rendes felmondással történő megszüntetés. A
munkaviszonnyal egy tekintet alá esik a biztosított bedolgozói jogviszony, továbbá a
szövetkezeti tag munkaviszony jellegű munkavégzésre irányuló jogviszonya.
b.) a támogatás iránti kérelmét benyújtja Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Jegyzője részére, a felmondás, illetve a felmondási szándék közlését megelőző 30
naptári nappal.
c.) a felmondással érintett munkavállalót, munkavállalókat, a kérelem benyújtását
megelőzően legalább hat hónapja foglalkoztatja, továbbá
d.) írásban nyilatkozik arról, hogy a foglalkoztatott létszám megtartására irányuló
intézkedései nem vezettek eredményre,
e.) vállalja a kérelem benyújtásának időpontjában székhelyén, telephelyén meglévő
átlagos statisztikai létszámának támogatási szerződés megkötésétől számított
legalább 1 éven át való fenntartását,ennek érdekében munkaviszony megszüntetésére
a működési körében felmerülő okból rendes felmondással, illetőleg felmentéssel nem
kerül sor. A statisztikai létszám kiszámításánál a tényleges létszámot kell figyelembe
venni.
(2) A munkahelymegőrző támogatás mértéke:
A támogatás - mint vissza nem térítendő támogatás – mértéke legfeljebb a támogatásra
jogosult nettó árbevételének az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített
szolgáltatások értékével, az anyagköltséggel csökkentett 2%-ig terjedhet. A támogatás
mértékének és folyósításának ütemezésének meghatározásánál a kérelmező minden
lényeges foglalkoztatási, gazdasági, pénzügyi helyzetének (különösen a kérelmező város
foglalkoztatási rendszerében betöltött szerepe) mérlegelése útján tesz javaslatot a külön
határozattal felállított ad-hoc bizottság (továbbiakban ad-hoc bizottság).
(3) Különösen nem állapítható meg munkahelymegőrzés támogatása annak a munkaadónak
a.) amely a kérelem benyújtását megelőző két éven belül jelen rendelet szerinti
munkahelymegőrző támogatásban részesült,
b.) amely csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt áll;
c.) amelynek az 1407/2013/EU bizottsági rendeletben meghatározott csekély összegű (de
minimis) támogatásai elérték az EU bizottsági rendeletben meghatározott mértéket,
vagy az EU bizottsági rendelet által tilalmazott ágazatokban tevékenykedik.
(4) A támogatás elbírálása:
A támogatás odaítéléséről és mértékéről az ad-hoc bizottság kérelem beérkezésétől
számított 30 napon belül Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése felé
javaslatot tesz. A támogatás odaítéléséről és összegéről az ad-hoc bizottság javaslata
alapján Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a soron következő ülésén dönt.
(5) A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező rövid bemutatását, tulajdonosi összetételét, gazdálkodási és foglalkoztatási
adatait, pénzügyi helyzetének értékelését,
b) a megőrizni kívánt álláshelyek számát,

c) a kérelem évét megelőző két lezárt gazdasági év foglalkoztatási adatait, amennyiben a
kérelmező rendelkezik legalább két lezárt gazdasági évvel; egy lezárt gazdasági év
esetén az adott lezárt év foglalkoztatási adatait kell feltüntetni; lezárt gazdasági év
hiányában a kérelem benyújtásakor érvényes foglalkoztatási adatokat,
d) 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, illetőleg vállalkozói igazolvány hiteles másolatát,
e) nyilatkozatot a foglalkoztatási kötelezettség szükséges időtartamban történő vállalására
vonatkozóan,
f) felhatalmazást azonnali beszedési megbízás benyújtására a támogatott valamennyi
jelenlegi és jövőbeli bankszámlájára, arra az esetre, ha a vállalkozást visszatérítési
kötelezettség terhelné, illetve a pénzintézeti jelzőszám változásának bejelentési
kötelezettségére vonatkozó nyilatkozatot,
g) a kérelmező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a kérelmező kifejezetten hozzájárul a
közölt adatainak nyilvántartásához, illetőleg az adatok valóságtartalmának
ellenőrzéséhez,
h) a kérelem benyújtását követő egy évre vonatkozó üzleti tervet
i) megelőző lezárt gazdasági év beszámolóját, amennyiben rendelkezik éves beszámolóval
j) részletes bemutatását az átmeneti gazdasági, pénzügyi válságra okot adó körülményeiről,
csatolva ennek bizonyításául szolgáló okiratokat, egyéb dokumentumokat (pl.:
megrendelések ütemezésének kedvezőtlen módosítása, megrendelések meghiúsulása,
felmondása)
18. §
(1) A munkahelymegőrző támogatásban részesülővel az Önkormányzat köt megállapodást a
támogatási döntést követő 60 napon belül, melynek tartalmazni kell a munkahelymegőrzés
lényeges körülményeit, a vállalt határidőket, a jelen rendeletben foglaltak szerinti jogokat
és kötelezettségeket.
(2) Amennyiben támogatott jogszabályi és szerződéses kötelezettségeinek nem tesz eleget,
úgy a támogatottat a jelen §-ban foglalt szabályok szerint időtartam arányos visszatérítési
kötelezettség terheli.
(3) Abban az esetben, amennyiben ellenőrzés során megállapítható, hogy a jelen Rendeletben,
illetve a megkötött támogatási szerződésben foglalt feltételeknek nem tett teljes mértékben
eleget a támogatásban részesített vállalkozás, támogatott köteles a támogatási összeget
visszatéríteni az Önkormányzat részére a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével
növelten.
(4) A támogatás feltételeként vállalt kötelezettségek teljesítését a Szakbizottság a
Polgármesteri Hivatal szakirodáján keresztül ellenőrzi. Az ellenőrzésre jogosult szervek
évente ellenőrzik az esetlegesen felmerült visszafizetési kötelezettségeket, ezek teljesítését.
(5) A támogatásban részesült vállalkozás köteles biztosítani a (4) bekezdésben meghatározott
ellenőrzésre jogosultak részére biztosítani az ellenőrzés lehetőségét, annak elvégzéséhez
köteles adatot szolgáltatni, segítséget nyújtani.

IV. fejezet
A helyi vállalkozások működési támogatásának különös szabályai
19. §
(1) Helyi vállalkozások működési támogatása állapítható meg a 3.§-ban meghatározott azon
mikro vállalkozások és a 2009. évi CXV. törvény szerinti egyéni vállalkozók részére, akik
Hódmezővásárhely közigazgatási területén
a) kisipari, illetve javító kisipari szolgáltatások körében működnek, feltéve, hogy
foglalkoztatotti létszáma 1-10 fő közötti, iparűzési adóalapja 1-5 M Ft vagy,
b) élelmiszer, vegyes és műszaki kiskereskedelem körében működnek, feltéve, hogy
foglalkoztatotti létszáma 3-8 fő közötti, iparűzési adóalapja legfeljebb 6 M Ft vagy,
c) szolgáltatás – kivéve a biztosítási és pénzügyi közvetítő szolgáltatások - körében
működnek, feltéve, hogy foglalkoztatotti létszáma 1-3 fő közötti, iparűzési adóalapja
2,5-6 M Ft, valamint tevékenységét legalább 5 éve folyamatosan Hódmezővásárhely
közigazgatási területén végzi minimálisan heti 3 munkanapon keresztül és a
működéshez használt helyiségek összes alapterülete eléri a 25 m2, de nem haladja
meg 65 m2.
(2) Az (1) bekezdésében meghatározott vállalkozás, egyéni vállalkozó csak abban az esetben
támogatható, amennyiben az alábbi kiegészítő feltételeknek is megfelel:
a) foglalkoztatottak, közreműködő tulajdonosok egyike sem nyugdíjas,
b)
foglalkoztatottak,
közreműködő
tulajdonosok
valamennyien
állandó
hódmezővásárhelyi lakosok,
c) a vállalkozás, egyéni vállalkozó nem tartozik EVA-s körbe,
d) tevékenységét saját tulajdonú vagy bérleti szerződéssel bérbevett nem lakás
rendeletetéssel nyilvántartott helyiségben folytatja,
e) nincs lejárt esedékességű helyi adótartozása, nem áll csőd-, vagy végelszámolási
eljárás alatt, illetve az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének beszüntetésére
eddig nem kezdeményezett eljárást,
f) aláveti magát a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Etikai Bizottsága általi
eljárásoknak, amennyiben tevékenységével szemben fogyasztói kifogás merül fel.
(3) Helyi vállalkozások működési támogatására vonatkozó támogatási kérelmet a
Mezőgazdasági és Vállalkozási Bizottság vizsgálja meg és tesz javaslatot a támogatásra,
annak mértékére.
(4) A támogatás odaítéléséről a Szakbizottság javaslata alapján a Közgyűlés dönt.
(5) A helyi vállalkozások működési támogatásának – mint vissza nem térítendő támogatásnak
a - mértéke legfeljebb a támogatásra jogosult előző évi nettó árbevételének az eladott áruk
beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével, anyagköltséggel csökkentett
4%-ig terjedhet.
(6) A támogatás iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező működésének, tevékenységének bemutatását, tulajdonosi összetételét,
gazdálkodási és foglalkoztatási adatai, különösen azon adatokat, amelyekből
információk nyerhetőek a (1) és (2) bekezdésekben meghatározottakra vonatkozóan,
b) kérelem benyújtását követő egy évre vonatkozó üzleti tervet,
c) kérelmező nyilatkozatát adatainak kezeléséhez történő hozzájárulásra, amelyben
kifejezetten hozzájárul a közölt adatainak nyilvántartásához, illetőleg az adatok
valóság taralmának ellenőrzéséhez,

d) megelőző lezárt gazdasági év beszámolóját, amennyiben rendelkezik éves
beszámolóval
V. fejezet
Helyi vállalkozások infrastruktúrális fejlesztési támogatása
20. §
(1) Helyi vállalkozások infrastruktúrális fejlesztési támogatása állapítható meg a 2.§-ban
meghatározott hatály alá tartozó és legalább 1 éve működő azon vállalkozás részére, aki:
a.) a foglalkoztatott minkavállalóinak álláshelyét megőrzését szolgáló infrastruktúrális
fejlesztést kíván megvalósítani.
b.) a támogatás iránti kérelmét benyújtja Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Jegyzője részére, a tervezett fejlesztést megelőzően.
c.) vállalja a kérelem benyújtásának időpontjában székhelyén, telephelyén meglévő
átlagos statisztikai létszámának támogatási szerződés megkötésétől számított
legalább 1 éven át való fenntartását, ennek érdekében munkaviszony
megszüntetésére a működési körében felmerülő okból rendes felmondással, illetőleg
felmentéssel nem kerül sor. A statisztikai létszám kiszámításánál a tényleges
létszámot kell figyelembe venni.
(2) Az infrastruktúrális fejlesztési támogatás mértéke:
A támogatás - mint vissza nem térítendő támogatás – mértéke maximum 60 millió forint,
de legfeljebb a támogatásra jogosult nettó árbevételének az eladott áruk beszerzési
értékével, a közvetített szolgáltatások értékével, az anyagköltséggel csökkentett 5%-ig
terjedhet. A támogatás mértékének és folyósításának ütemezésének meghatározásánál a
kérelmező minden az infrastruktúrális fejlesztéssel kapcsolatos, valamint egyéb lényeges
foglalkoztatási, gazdasági, pénzügyi helyzetének (különösen a kérelmező város
foglalkoztatási rendszerében betöltött szerepe) mérlegelése útján tesz javaslatot a
szakbizottság a közgyűlés részére.
(3) Különösen nem állapítható meg fejlesztési támogatása annak a vállalkozásnak
a.) amely csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt áll;
b.) amelynek az 1407/2013/EU bizottsági rendeletben meghatározott csekély összegű
(de minimis) támogatásai elérték az EU bizottsági rendeletben meghatározott
mértéket, vagy az EU bizottsági rendelet által tilalmazott ágazatokban
tevékenykedik.
(4) A támogatás elbírálása:
A támogatás odaítéléséről és mértékéről a szakbizottság kérelem beérkezésétől számított
30 napon belül Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése felé javaslatot tesz. A
támogatás odaítéléséről és összegéről a szakbizottság javaslata alapján Hódmezővásárhely
Megyei Jogú Város Közgyűlése a következő rendes vagy rendkívüli ülésén dönt.
(5) A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező rövid bemutatását, tulajdonosi összetételét, gazdálkodási és foglalkoztatási
adatait, pénzügyi helyzetének értékelését,
b) a megvalósítani kívánt infrastruktúrális fejlesztés részletes bemutatását, és az ezáltal
megőrizni kívánt álláshelyek számát,

c) a kérelem évét megelőző két lezárt gazdasági év foglalkoztatási adatait, amennyiben a
kérelmező rendelkezik legalább két lezárt gazdasági évvel; egy lezárt gazdasági év
esetén az adott lezárt év foglalkoztatási adatait kell feltüntetni; lezárt gazdasági év
hiányában a kérelem benyújtásakor érvényes foglalkoztatási adatokat,
d) 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, illetőleg vállalkozói igazolvány hiteles másolatát,
e) nyilatkozatot a foglalkoztatási kötelezettség szükséges időtartamban történő vállalására
vonatkozóan,
f) felhatalmazást azonnali beszedési megbízás benyújtására a támogatott valamennyi
jelenlegi és jövőbeli bankszámlájára, arra az esetre, ha a vállalkozást visszatérítési
kötelezettség terhelné, illetve a pénzintézeti jelzőszám változásának bejelentési
kötelezettségére vonatkozó nyilatkozatot,
g) a kérelmező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a kérelmező kifejezetten hozzájárul a
közölt adatainak nyilvántartásához, illetőleg az adatok valóságtartalmának
ellenőrzéséhez,
h) a kérelem benyújtását követő egy évre vonatkozó üzleti tervet
i) megelőző lezárt gazdasági év beszámolóját, amennyiben rendelkezik éves beszámolóval
21. §
(1) Az infrastruktúrális fejlesztési támogatásban részesülővel az Önkormányzat köt
megállapodást a támogatási döntést követő 60 napon belül, melynek tartalmazni kell a
munkahelymegőrzés lényeges körülményeit, a vállalt határidőket, a jelen rendeletben
foglaltak szerinti jogokat és kötelezettségeket.
(2) Amennyiben támogatott jogszabályi és szerződéses kötelezettségeinek nem tesz eleget,
úgy a támogatottat a jelen §-ban foglalt szabályok szerint időtartam arányos visszatérítési
kötelezettség terheli.
(3) Abban az esetben, amennyiben ellenőrzés során megállapítható, hogy a jelen Rendeletben,
illetve a megkötött támogatási szerződésben foglalt feltételeknek nem tett teljes mértékben
eleget a támogatásban részesített vállalkozás, támogatott köteles a támogatási összeget
visszatéríteni az Önkormányzat részére a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével
növelten.
(4) A támogatás feltételeként vállalt kötelezettségek teljesítését a Szakbizottság a
Polgármesteri Hivatal szakirodáján keresztül ellenőrzi. Az ellenőrzésre jogosult szervek
évente ellenőrzik az esetlegesen felmerült visszafizetési kötelezettségeket, ezek teljesítését.
(5) A támogatásban részesült vállalkozás köteles biztosítani a (4) bekezdésben meghatározott
ellenőrzésre jogosultak részére biztosítani az ellenőrzés lehetőségét, annak elvégzéséhez
köteles adatot szolgáltatni, segítséget nyújtani.
21/A. §4
(1) Helyi vállalkozások hosszú távú fejlesztési támogatása állapítható meg a 2.§-ban
meghatározott hatály alá tartozó és legalább 10 éve Hódmezővásárhelyen működő és
Hódmezővásárhelyen iparűzési adót fizető azon vállalkozás részére, aki:
a.) Hódmezővásárhely közigazgatási területén található székhelyén, telephelyén európai
uniós vagy központi állami pályázati forrásból nem támogatott legalább 500 M Ft
összeget meghaladó fejlesztést kíván megvalósítani.
b.) a támogatás iránti kérelmét benyújtja Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Jegyzője
részére,
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c.) vállalja a kérelem benyújtásának időpontjától számított legkésőbb 5 éven belül a
fejlesztés megvalósítását és a kérelem benyújtásának időpontjától számított 15 éven
keresztül Hódmezővásárhelyen történő működését és a fejlesztés eredményét kizárólag
Hódmezővásárhelyen történő tevékenysége során hasznosítja,
d.) a kérelem benyújtásának időpontjától számított elmúlt 3 lezárt üzleti évének eredménye
nem negatív.
(2)A hosszú távó fejlesztési támogatás mértéke:
A támogatás vissza nem térítendő támogatás. A beérkezett támogatás iránti kérelemben
meghatározott tervezett fejlesztés mértékére figyelemmel kerül a támogatási ciklus száma
megállapításra. Egy támogatási ciklus keretében nyújtott támogatás mértéke maximum 60
millió forint, de legfeljebb a támogatásra jogosult kérelem benyújtásának évét megelőző
évben elért nettó árbevételének az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített
szolgáltatások értékével, az anyagköltséggel csökkentett 5%-ig terjedhet.
A támogatási ciklus száma és egy támogatási ciklusban nyújtott támogatás mértékének,
valamint folyósításának ütemezésének meghatározásánál a kérelmező minden a
fejlesztéssel kapcsolatos, valamint egyéb lényeges gazdasági, pénzügyi helyzetének
(különösen a kérelmező város gazdasági életében betöltött szerepe) mérlegelése útján tesz
javaslatot a szakbizottság a közgyűlés részére. A támogatási ciklusok számának, egy
támogatási ciklusban nyújtott támogatás mértékének, valamint a folyósítás ütemezésének
meghatározásánál támogató köteles figyelemmel lenni a támogatási döntés időpontjában
hatályos de minimis támogatásokra vonatkozó rendelkezésre, illetve arra, hogy az összes
támogatási ciklus során nyújtott támogatás mértéke legfeljebb a kérelmező által tervezett
teljes fejlesztés 50%-a lehet. Egyes támogatási ciklusok folyósításának feltétele, hogy
kérelmező teljesítse időarányosan a tett vállalásait és megfeleljen a mindenkori de minimis
támogatás rendelkezéseinek.
(3)Különösen nem állapítható meg fejlesztési támogatása annak a vállalkozásnak
a.) amely csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt áll;
b.) amelynek az 1407/2013/EU bizottsági rendeletben meghatározott csekély összegű (de
minimis) támogatásai elérték az EU bizottsági rendeletben meghatározott mértéket,
vagy az EU bizottsági rendelet által tilalmazott ágazatokban tevékenykedik.
(4)A támogatás elbírálása:
A támogatás odaítéléséről és mértékéről a szakbizottság kérelem beérkezésétől számított
30 napon belül Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése felé javaslatot tesz. A
támogatás odaítéléséről és összegéről a szakbizottság javaslata alapján Hódmezővásárhely
Megyei Jogú Város Közgyűlése a következő rendes vagy rendkívüli ülésén dönt.
(5)A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező rövid bemutatását, tulajdonosi összetételét, gazdálkodási és foglalkoztatási
adatait, pénzügyi helyzetének értékelését,
b) a megvalósítani kívánt fejlesztés részletes bemutatását,
c) 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, illetőleg vállalkozói igazolvány hiteles másolatát,
d) nyilatkozatot 21/A.§ (1) c) pontban írt feltételek vállalására vonatkozóan,
e) felhatalmazást azonnali beszedési megbízás benyújtására a támogatott valamennyi
jelenlegi és jövőbeli bankszámlájára, arra az esetre, ha a vállalkozást visszatérítési
kötelezettség terhelné, illetve a pénzintézeti jelzőszám változásának bejelentési
kötelezettségére vonatkozó nyilatkozatot,
f) a kérelmező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a kérelmező kifejezetten hozzájárul a
közölt adatainak nyilvántartásához, illetőleg az adatok valóságtartalmának
ellenőrzéséhez,
g) a kérelem benyújtását követő egy évre vonatkozó üzleti tervet

h) megelőző lezárt gazdasági év beszámolóját, amennyiben rendelkezik éves beszámolóval
21/B. §5
(1)A hosszú távú fejlesztési támogatásban részesülővel az Önkormányzat köt megállapodást a
támogatási döntést követő 60 napon belül, melynek tartalmazni kell a tervezett fejlesztés
lényeges körülményeit, a vállalt határidőket, a jelen rendeletben foglaltak szerinti jogokat
és kötelezettségeket.
(2)Amennyiben támogatott jogszabályi és szerződéses kötelezettségeinek nem tesz eleget, úgy
a támogatottat a jelen §-ban foglalt szabályok szerint időtartam arányos visszatérítési
kötelezettség terheli.
(3)6 Abban az esetben, amennyiben ellenőrzés során megállapítható, hogy a jelen
Rendeletben, illetve a megkötött támogatási szerződésben foglalt feltételeknek nem tett
teljes mértékben eleget az adott támogatási ciklus tekintetében a támogatásban részesített
vállalkozás, támogatott köteles az adott támogatási ciklus támogatási összegét cikluson
belül időarányosan visszatéríteni az Önkormányzat részére a mindenkori jegybanki
alapkamat kétszeresével növelten.
(4)
A támogatás feltételeként vállalt kötelezettségek teljesítését a Szakbizottság a
Polgármesteri Hivatal szakirodáján keresztül ellenőrzi. Az ellenőrzésre jogosult szervek
évente ellenőrzik az esetlegesen felmerült visszafizetési kötelezettségeket, ezek teljesítését.
(5)A támogatásban részesült vállalkozás köteles biztosítani a (4) bekezdésben meghatározott
ellenőrzésre jogosultak részére biztosítani az ellenőrzés lehetőségét, annak elvégzéséhez
köteles adatot szolgáltatni, segítséget nyújtani.
21/C. §7
(1)Helyi turisztikai vállalkozás fejlesztési támogatása állapítható meg a 2.§-ban meghatározott
hatály alá tartozó és legalább 5 éve Hódmezővásárhelyen működő és Hódmezővásárhelyen
iparűzési adót fizető azon vállalkozás részére, aki:
a.) Hódmezővásárhely közigazgatási területén található székhelyén vagy telephelyén
legalább 200 M Ft összeget meghaladó fejlesztést kíván megvalósítani és a támogatási
döntést követő 6. év végéig vállalja a foglalkoztatotti létszámának valamint
kihasználtságának legalább 10%-os emelését.
b.) a támogatás iránti kérelmét benyújtja Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Jegyzője
részére,
c.) vállalja a kérelem benyújtásának időpontjától számított legkésőbb 2 éven belül a
fejlesztés megvalósítását és a kérelem benyújtásának időpontjától számított 6 éven
keresztül Hódmezővásárhelyen történő működését és a fejlesztés eredményét kizárólag
Hódmezővásárhelyen történő tevékenysége során hasznosítja,
d.) a kérelem benyújtásának időpontjától számított elmúlt 2 lezárt üzleti évének üzemi
eredménye nem negatív.
(2)A helyi turisztikai vállalkozások fejlesztési támogatásának mértéke:
A támogatás vissza nem térítendő támogatás. A beérkezett támogatás iránti kérelemben
meghatározott tervezett fejlesztés mértékére figyelemmel kerül a támogatási ciklus száma
megállapításra. Egy támogatási ciklus keretében nyújtott támogatás mértéke maximum 60
millió forint.
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A támogatási ciklus száma és egy támogatási ciklusban nyújtott támogatás mértékének,
valamint folyósításának ütemezésének meghatározásánál a kérelmező minden a
fejlesztéssel kapcsolatos, valamint egyéb lényeges gazdasági, pénzügyi helyzetének
(különösen a kérelmező város gazdasági életében betöltött szerepe) mérlegelése útján tesz
javaslatot a szakbizottság a közgyűlés részére. A támogatási ciklusok számának, egy
támogatási ciklusban nyújtott támogatás mértékének, valamint a folyósítás ütemezésének
meghatározásánál támogató köteles figyelemmel lenni a támogatási döntés időpontjában
hatályos de minimis támogatásokra vonatkozó rendelkezésre, illetve arra, hogy az összes
támogatási ciklus során nyújtott támogatás mértéke legfeljebb a kérelmező által tervezett
teljes fejlesztés 50%-a lehet. Egyes támogatási ciklusok folyósításának feltétele, hogy
kérelmező teljesítse időarányosan a tett vállalásait és megfeleljen a mindenkori de minimis
támogatás rendelkezéseinek.
(3)Különösen nem állapítható meg fejlesztési támogatása annak a vállalkozásnak
a.) amely csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt áll;
b.) amelynek az 1407/2013/EU bizottsági rendeletben meghatározott csekély összegű (de
minimis) támogatásai elérték az EU bizottsági rendeletben meghatározott mértéket,
vagy az EU bizottsági rendelet által tilalmazott ágazatokban tevékenykedik.
(4)A támogatás elbírálása:
A támogatás odaítéléséről és mértékéről a szakbizottság kérelem beérkezésétől számított
30 napon belül Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése felé javaslatot tesz. A
támogatás odaítéléséről és összegéről a szakbizottság javaslata alapján Hódmezővásárhely
Megyei Jogú Város Közgyűlése a következő rendes vagy rendkívüli ülésén dönt.
(5)A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező rövid bemutatását, tulajdonosi összetételét, gazdálkodási és foglalkoztatási
adatait, pénzügyi helyzetének értékelését,
b) a megvalósítani kívánt fejlesztés részletes bemutatását,
c) 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, illetőleg vállalkozói igazolvány hiteles másolatát,
d) nyilatkozatot 21/C.§ (1) a) és c) pontokban írt feltételek vállalására vonatkozóan,
e) felhatalmazást azonnali beszedési megbízás benyújtására a támogatott valamennyi
jelenlegi és jövőbeli bankszámlájára, arra az esetre, ha a vállalkozást visszatérítési
kötelezettség terhelné, illetve a pénzintézeti jelzőszám változásának bejelentési
kötelezettségére vonatkozó nyilatkozatot,
f) a kérelmező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a kérelmező kifejezetten hozzájárul a
közölt adatainak nyilvántartásához, illetőleg az adatok valóságtartalmának
ellenőrzéséhez,
g) a kérelem benyújtását követő egy évre vonatkozó üzleti tervet,
h) megelőző lezárt gazdasági év beszámolóját.
21/D. §8
(1)Helyi turisztikai vállalkozás fejlesztési támogatásban részesülővel az Önkormányzat köt
megállapodást a támogatási döntést követő 60 napon belül, melynek tartalmazni kell a
tervezett fejlesztés lényeges körülményeit, a vállalt határidőket, a jelen rendeletben
foglaltak szerinti jogokat és kötelezettségeket.
(2)Amennyiben támogatott jogszabályi és szerződéses kötelezettségeinek nem tesz eleget, úgy
a támogatottat a jelen §-ban foglalt szabályok szerint időtartam arányos visszatérítési
kötelezettség terheli.
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(3)Abban az esetben, amennyiben ellenőrzés során megállapítható, hogy a jelen Rendeletben,
illetve a megkötött támogatási szerződésben foglalt feltételeknek nem tett teljes mértékben
eleget a támogatásban részesített vállalkozás, támogatott köteles a támogatási összeget
cikluson belül időarányosan visszatéríteni az Önkormányzat részére a mindenkori
jegybanki alapkamat kétszeresével növelten.
(4)A támogatás feltételeként vállalt kötelezettségek teljesítését a Szakbizottság a
Polgármesteri Hivatal szakirodáján keresztül ellenőrzi. Az ellenőrzésre jogosult szervek
évente ellenőrzik az esetlegesen felmerült visszafizetési kötelezettségeket, ezek teljesítését.
(5)A támogatásban részesült vállalkozás köteles biztosítani a (4) bekezdésben meghatározott
ellenőrzésre jogosultak részére biztosítani az ellenőrzés lehetőségét, annak elvégzéséhez
köteles adatot szolgáltatni, segítséget nyújtani.
Záró rendelkezések
22. §
(1) Jelen rendelet alapján nyújtott támogatások csekély összegű támogatásnak minősülnek,
amelyeket kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a
csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i
1407/2013/EU bizottsági rendelet– (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet)
szabályai alapján lehet nyújtani.
(2) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján de minimis támogatás nyújtható valamennyi
ágazat vállalkozásai számára az alábbi kivételekkel:
a) a 104/2000/EK tanácsi rendelet (HL L 17., 2000.1.21., 22.o.) hatálya alá tartozó,
halászathoz vagy akvakultúrához kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozásoknak
nyújtott támogatás;
b) a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak
nyújtott támogatás;
c) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozások
támogatása, amennyiban:
i) a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett
vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül
rögzítésre, vagy
ii) a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól
függ;
d) harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek
támogatása, nevezetesen az exportált mennyiségekhez közvetlenül kapcsolódó
támogatás;
értékesítési
hálózat
kialakításával
és
működtetésével
vagy
exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal kapcsolatos
támogatás;
e) az import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatás;
f) a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében történő végző
vállalkozások számára nyújtott támogatás teherszállító járművek megvásárlására.
(3) Egy vállalkozásnak bármely forrásból csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt
támogatás támogatástartalma – három pénzügyi év vonatkozásában – nem haladhatja meg
a 200 000, a közúti szállítási ágazat esetében a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
(4) Minden egyes új csekély összegű (de minimis) támogatás odaítélésekor az adott
pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt de minimis támogatás
teljes összegét kell figyelembe venni.

(5) A csekély összegű (de minimis) támogatás ugyanazon elszámolható költségek
vonatkozásában nem halmozható állami támogatással, amennyiben az így halmozott
összeg meghaladná a támogatási intenzitás csoportmentességi rendeletekben vagy az
Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott mértékét.
(6) A támogatást nyújtó köteles írásban tájékoztatni a kedvezményezettet, arról, hogy de
minimis támogatásban részesül. A tájékoztatásnak kifejezetten utalnia kell a 1407/2013/EU
bizottsági rendeletre - hivatkozva annak pontos címére és az Európai Közösség Hivatalos
Lapjában való kihirdetésére - valamint meg kell határoznia a támogatás pontos összegét
támogatástartalomban kifejezve.
(7) A támogatás odaítélését megelőzően az érintett vállalkozás írásos vagy elektronikus
formában készített nyilatkozatot köteles eljuttatni a polgármester részére, a vállalkozás
által a megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott
valamennyi csekély összegű (de minimis) támogatásról.
23. §
Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, mellyel egyidejűleg hatályát veszti a
helyi vállalkozások munkahelyteremtő-, megőrző és működési támogatásáról szóló 13/2007.
(03.05.) számú Kgy. rendelet.

