4/2018. (II.13.) önkormányzati rendelet
A helyi vállalkozások részére nyújtható bérfejlesztési támogatásról
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. §
Jelen rendelet hatálya kiterjed azon egyéni és társas vállalkozásokra (a továbbiakban
együttesen: vállalkozás), akiknek, amelyek Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Önkormányzatával szemben építményadó fizetési kötelezettsége áll fenn.
II. Értelmező rendelkezések
3. §
E rendelet alkalmazásában:
1. Bérfejlesztés: a nettó bér megemelése, ide nem értve annak a kötelező legkisebb munkabér
és a garantált bérminimum összegének megfelelő megemelését.
2. Nettó bér: bruttó bér csökkentve az ez után kötelezően fizetendő személyi jövedelemadó és
járulékok összegével.
3. Tárgyév: a támogatás igénybevételét célzó kérelem benyújtásának éve.
III. fejezet
A bérfejlesztési támogatás különös szabályai
4. §
(1)Bérfejlesztés megvalósítása esetén az éves építményadó legfeljebb 30 %-ának megfelelő
mértékig bérfejlesztési támogatás vehető igénybe az építményadóról szóló
68/2007.(12.18.) Kgy. rendelet 1. számú mellékletének 1.1. pontjába tartozó vállalkozási
célú épületfajták után.
(2)A támogatás igénybevétele esetén a vállalkozás köteles a munkavállalók részére
tárgyévben kifizetett nettó bértömeg éves összegét legalább a bérfejlesztési támogatás
mértékével megnövelni.

(3)A bérfejlesztési támogatás teljes összege kizárólag a vállalkozás Hódmezővásárhely
illetékességi területére eső székhelyén, telephelyén foglalkoztatott, és a kérelem beadását
megelőző év december hónapjában munkaviszonyban álló, vezető tisztségviselőnek nem
minősülő alkalmazottak esetében vehető igénybe.
(4)A bérfejlesztési támogatás a vállalkozás cégszerűen aláírt kérelme alapján vehető igénybe.
(5)A kérelem legkésőbb
a) tárgyév május 31. napjáig történő benyújtása esetén legfeljebb az (1) bekezdésben
meghatározott mértékben vehető igénybe
b) tárgyév szeptember 30. napjáig történő benyújtása esetén az (1) bekezdésben
meghatározott mérték 50 %-áig vehető igénybe.
(6)A tárgyév szeptember 30. napját követően benyújtott kérelmet vissza kell utasítani.
(7)A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) vállalkozás azonosító adatait;
b) bérfejlesztés összegének levezetését Hódmezővásárhely illetékességi területére eső
telephely, székhely vonatkozásában;
ba)
a tárgyévet megelőző év átlagos statisztikai állományi létszámot,
bb)
a munkavállalók számára kifizetett nettó éves bértömeg összegét;
bc)
bérfejlesztéshez igénybe venni kívánt támogatás tervezett összegét
c) nyilatkozat arról, hogy az adóalanynak nincs köztartozása;
d) nyilatkozat arról, hogy támogatás évében csoportos létszámleépítést nem hajt végre;
e) 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,
f) nyilatkozat arról, hogy e rendeletben, valamint a támogatási szerződésben vállalt
kötelezettségek nem teljesítése, vagy részbeni teljesítése esetén a vállalkozás
hozzájárul az építményadó számlája javára megfizetett támogatás teljes vagy
részbeni visszatutalásához az Önkormányzat részére,
(8)A vállalkozásnak a kérelemhez mellékelnie kell a kérelem benyújtását megelőző tárgyév
utolsó hónapjáról a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz benyújtott havi adó és
járulékbevallásra szolgáló 08 jelű nyomtatvány cégjegyzésre jogosult által hitelesített
anonimizált másolatát a 4. § (3) bekezdésében meghatározott alkalmazottak tekintetében.
5. §
(1)A támogatásra vonatkozó kérelmet a Mezőgazdasági-, Vállalkozási-, és Nemzetiségügyi
Bizottsághoz (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.
(2)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.
(3)A Bizottság a kérelemben foglaltak valóságtartalmának ellenőrzésére a benyújtási folyamat
bármelyik részében jogosult.
(4)Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzés a kérelmező által benyújtott iratok, nyilatkozatok,
valamint a szolgáltatott adatok alapján történik.

(5)Az ellenőrzés során a támogatást kérő vállalkozás köteles együttműködni, ennek keretében
a kért iratokat bemutatni, illetve adatokat szolgáltatni. Amennyiben ezen kötelezettségét
megszegi, a kérelem elutasítható.
(6)Az ellenőrzést a Bizottság tagjai személyesen, vagy a Polgármesteri Hivatal szakirodája
útján végzik.
(7)A kérelmeket Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése bírálja el a Bizottság
véleménye alapján.
6. §
(1)A vállalkozás tárgyévben csoportos létszámleépítést nem hajthat végre.
(2)Nem részesülhet támogatásban az a vállalkozás, amely a kérelem benyújtásakor
a) csőd-, felszámolási, vagy kényszertörlési 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.
A támogatási szerződés megkötése
7. §
(1)A támogatásban részesülő vállalkozással Hódmezővásárhely Megyei Jogű Város
Önkormányzata köt megállapodást.
(2)A megállapodásnak tartalmaznia kell a béremelés lényeges körülményeit, a vállalt
határidőket, a jelen rendeletben foglaltak szerinti jogokat és kötelezettségeket.
(3)Amennyiben a támogatásban részesülő vállalkozás 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.
A támogatás összegének kiegyenlítése
8. §
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata a bérfejlesztési támogatás összegét a
tárgyévben fiezetendő építményadó adó részletekbe arányosan beszámítja.
A támogatás ellenőrzése
9. §
(1)A vállalkozás jelen rendeletben, illetve a rendelet alapján megkötésre kerülő támogatási
megállapodásban vállalt kötelezettségeinek ellenőrzését Hódmezővásárhely Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala végzi.
(2)A vállalkozás a támogatás szabályszerű felhasználásának ellenőrzése keretében a tárgyévet
követő év április 30. napjáig köteles megküldeni az Önkormányzat részére a Nemzeti Adóés Vámhivatalhoz benyújtott havi adó és járulékbevallásra szolgáló 08 jelű nyomtatvány
cégjegyzésre jogosult által hitelesített, anonimizált tárgyév december havi másolatát a 4. §
(3) bekezdésében meghatározott alkalmazottak tekintetében, továbbá nyilatkozatot tenni az
alábbi tartalommal:
a) vállalkozás azonosító adatai;

b) bérfejlesztés összegének levezetése Hódmezővásárhely illetékességi területére eső
telephely, székhely vonatkozásában;
ba) a tárgyév átlagos statisztikai állományi létszáma;
bb) a munkavállalók számára a tárgyévben kifizetett nettó éves bértömeg
összege;
bc) bérfejlesztéshez felhasznált támogatás összege;
c) nyilatkozat arról, hogy az adóalanynak nincs köztartozása;
d) nyilatkozat arról, hogy a tárgyévben csoportos létszámleépítést hajtott-e végre;
e) 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,
(3)Amennyiben a vállalkozás jelen rendeletben és a támogatási megállapodásban foglalt
kötelezettségeit nem teljesíti, vagy részben teljesíti az Önkormányzat jogosult a 4. § (8)
bekezdésében meghatározott nyilatkozatban foglaltakat érvényesíteni, amennyiben ez nem
vezet eredményre, a teljes támogatási összeget a Ptk. szerinti késedelmi kamattal
felemelten visszakövetelni.
IV. Záró rendelkezés
10. §
Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

