Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2010. (III. 18.)
önkormányzati rendelete
a Szerencs város közigazgatási területén működő kisvállalkozások támogatásról
EGYSÉGES SZERKEZETBEN
a 13/2010. (V.20.), a 9/2011. (IV.28.), valamint a 13/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelettel
Szerencs Város Képviselő-testülete a város közigazgatási területén székhellyel, telephellyel
rendelkező kisvállalkozások támogatása, a foglalkoztatottság növelése és a szerencsi álláskeresők
munkához jutásának megkönnyítése céljából, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó Szerződés
87. és 88. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló
1998/2006/EK bizottsági rendeletre, Magyarország Alaptörvényének 32. Cikk (1) bekezdésében, a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, és a közpénzekből
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv 18. § (2) bekezdésében
biztosított felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
I. fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet célja
1. §1
E rendelet célja, hogy a helyi gazdaság fejlesztése, a városban lakók életminőségének javítása és a
foglalkoztatás elősegítése érdekében ösztönözze a vállalkozásokat Szerencs Város közigazgatási
területén való letelepedésre vagy fejlesztésre, a már meglévő vállalkozások megtartása és
fennmaradásának elősegítése mellett. Ennek érdekében Szerencs Város Önkormányzata
(továbbiakban: önkormányzat) új munkahelyek létesítését, illetve meglévő munkahelyek
megtartását célozva közvetlen előnyöket kíván biztosítani a helyi kisvállalkozások számára.
A támogatás pénzügyi fedezete
2. §
(1) A pályázat keretében rendelkezésre álló keretösszeg 2011-ben 3 millió forint 2.3
(2) A következő években a pályázat keretében rendelkezésre álló keretösszeg mértékéről
Szerencs Város Képviselő-testülete a költségvetés elfogadásakor dönt.
A rendelet hatálya
3. §
A jelen rendeletben meghatározott támogatást Szerencs város közigazgatási területén székhellyel,
telephellyel rendelkező kisvállalkozások igényelhetik.
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II. fejezet
A TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
A támogatás nyújtásának szabályai
4. §
(1) Az önkormányzat által nyújtott támogatás csekély összegű (de minimis) támogatás, amelyre az
EK-Szerződés (továbbiakban: szerződés) 87. és 88. cikkének a csekély összegű (de minimis)
támogatásokra való alkalmazásáról szóló 69/2001/EK bizottsági rendelet az irányadó. A
kedvezményezettel kötendő támogatási szerződésnek tartalmaznia kell a szerződés 2. és 3.
cikkelyében előírt kötelezettségeket.
(2) A pályázati eljárásban a döntés-előkészítésben közreműködő, a pályázatot befogadó, a
döntéshozó szerv vezetője köteles gondoskodni arról, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv. rendelkezései, és a végrehajtására kiadott 67/2008.
(III. 29.) kormányrendelet rendelkezési a támogatási döntés meghozatalára irányuló eljárás során
érvényesüljenek. Így különösen ellenőrizni köteles azok körét, akik nem indulhatnak pályázóként,
és nem részesülhetnek támogatásban, érintettségük miatt a támogatási döntés meghozatalában nem
vehetnek részt, vagy akiket kizárni szükséges a pályázatból. Ki kell zárni azt a pályázatot,
amelynek a benyújtója a pályázaton - a pályázati eljárás bármely szakaszában fennálló
körülményre tekintettel - nem részesülhet támogatásban.
(3) Nem részesülhet támogatásban az a vállalkozás, amely a kérelem benyújtásakor,
döntéshozatali eljárás folyamata alatt:

illetve

a

a) csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll,
b)4 az önkormányzattal, vagy önkormányzati költségvetési szervvel, részben vagy egészben
önkormányzati tulajdonú gazdasági társasággal szemben lejárt esedékességű, be nem
számítható tartozása van,
c)5 helyi adó-, díjtartozása áll fenn, kivéve, ha számára a hatóság fizetési halasztást, vagy
részletfizetést engedélyezett, továbbá, ha tartozás beszámításának helye van.
d) egyéb lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, kivéve, ha számára a hatóság
fizetési halasztást, vagy részletfizetést engedélyezett.
(4) Nem részesülhet támogatásban továbbá:
a) az az egyéni vállalkozó, aki engedélyét visszaadta, illetve azt bevonták,
b) az a vállalkozás sem, amelynek tagja vagy tisztségviselője önkormányzati képviselő, vagy
bármely önkormányzati bizottságnak külső szakértő tagja,
c) az a vállalkozás, amelynek ügyvezető szervei, tulajdonosi köre bizonyítható módon valós
többletfoglalkoztatási szándék nélkül, a támogatás megszerzése érdekében hozta létre a
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kérelmező vállalkozást, szüntette meg korábbi vállalkozását, vagy hajtott végre létszámátcsoportosítást a helyi vállalkozásai, illetve annak székhelyei, telephelyei között.
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d) 7

8

e) 9

10

f) az a pályázó, aki az elmúlt egy évben szüntette meg a támogatással alkalmazni kívánt
munkavállaló foglalkoztatási jogviszonyát.

A támogatás fajtái
5. §
Jelen rendelet alapján az alábbi támogatások igényelhetők:
a.) Új munkahelyek létrehozását célzó támogatás (munkahelyteremtő támogatás).
b.) Meglévő munkahelyek megtartását ösztönző támogatás (munkahelymegtartó támogatás).
c.) Üzlethelyiség, székhely/telephely épület, műhely homlokzatának felújítása céljából nyújtott
támogatás (homlokzat-felújítási támogatás).

A támogatás igénybevételének feltételei
6. §
(1) Munkahelyteremtő támogatásra az a vállalkozás pályázhat, amely
a)11 betelepülő vállalkozásként – feltéve, hogy legalább egy éve folyamatosan működik –
vállalja, hogy Szerencs város közigazgatási területén székhelyet/telephelyet hoz létre, és
legalább 2, de legfeljebb 15 új munkahelyet létesít, továbbá azt, hogy az új álláshelye(ke)t
munkaszerződés keretében legalább a pályázat évét követő év végéig folyamatosan fenntartja és
betölti, és
az új munkavállaló(ka)t kizárólagos munkaviszonyban, teljes- vagy
részmunkaidőben a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (MT) alapján
foglalkoztatja,
b)12 székhellyel/telephellyel már legalább egy éve rendelkezik Szerencs városában, és vállalja,
hogy ott a kérelem benyújtását követően, a tárgyévet megelőző évre számított átlagos
statisztikai állományi létszámát legalább 1 fővel növeli. Vállalja továbbá, hogy az új
álláshelye(ke)t munkaszerződés keretében legalább a pályázat évét követő év végéig
folyamatosan fenntartja és betölti, és az új munkavállaló(ka)t kizárólagos munkaviszonyban,
teljes- vagy részmunkaidőben az MT alapján foglalkoztatja.
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(2) Munkahelymegtartó támogatásra az a vállalkozás pályázhat, amely Szerencs város
közigazgatási területén székhellyel/telephellyel legalább 2 éve rendelkezik, és vállalja, hogy:
a) a vállalkozás átmeneti gazdasági nehézségei miatt elbocsátás veszélye által fenyegetett
munkavállalót teljes vagy részmunkaidőben továbbfoglalkozatja, s ezt a foglalkoztatást legalább
a pályázat évét követő év végéig fenntartja,
b) a részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállaló(ka)t teljes munkaidőben foglalkoztatja
tovább, legalább a pályázat évét követő év végéig.
(3) Homlokzat-felújítási támogatásra az a vállalkozás pályázhat, amely vállalja
székhelye/telephelye/üzlethelyisége/üzeme épületének a közterületről feltáruló homlokzata
felújítását, homlokzat-felújításra nem szoruló épületének csatorna-felújítását, cseréjét, nyílászárók
cseréjét.
(4) A pályázó egyidejűleg munkahelyteremtő és munkahelymegtartó támogatásra nem jogosult.
A támogatás formája, mértéke
7. §
(1) Jelen rendeletben meghatározott támogatások egy évre vonatkozó, utólagos, vissza nem
térítendő pénzbeli támogatások.
(2)13 A munkahelyteremtő támogatás mértéke teljes munkaidős foglalkoztatás esetén a
foglalkoztatottak éves átlagos statisztikai létszáma alapján számított növekmény után 500.000
Ft/fő/év, részmunkaidős foglalkozatás esetén pedig az itt meghatározott összeg fele. Az
igényelhető támogatás pályázónként 1 millió Ft. Az elnyert támogatást a pályázat célját képező
munkavállalók bér- és járulékköltségeinek fedezésére kell fordítani.
(3)14, 15A munkahelymegtartó támogatás mértéke teljes munkaidős foglalkoztatottak után a
megtartott munkahelyenként 300.000 Ft/fő/év, részmunkaidős foglalkoztatottak után az előbbi
összeg fele, de pályázónként legfeljebb összesen 900.000 Ft/év. Az elnyert támogatást a pályázat
célját képező munkavállalók bér- és járulékköltségeinek fedezésére kell fordítani.
(4) 16A homlokzat-felújítási támogatás mértéke a felújításra fordított és számlával igazolt költségek
50%-a, de legfeljebb 400 000 Ft/év.
8. §
A Polgármesteri Hivatal a munkahelyteremtő- és megtartó támogatást havonta időarányosan, 12
havi egyenlő részletben, a kifizetés igazolását követő hónap utolsó napjáig, homlokzat-felújítás
esetén a költségek igazolását követő hónap utolsó napjáig egyösszegben utalja át.
A támogatási kérelemre, pályázatra vonatkozó szabályok
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9. §
(1)17 A jelen rendeletben meghatározott támogatásokat a vállalkozások pályázat útján nyerhetik el,
melyet a Pénzügyi Bizottság a költségvetési rendelet elfogadását követő 30 napon belül, 2011-ben
május 28-ig kiír. A pályázat benyújtására megfelelő, legalább 30 napos határidőt kell biztosítani.

(2) A pályázati felhívásnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
a) a pályázati feltételeket,
b) a pályázók körét,
c) a támogatandó célokat,
e) a pályázati adatlapot, és annak kitöltési útmutatóját,
f) a becsatolandó igazolásokat, nyilatkozatokat,
g) és a felhasználás feltételeit.

(3) Minden benyújtott kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező rövid bemutatását, tulajdonosi összetételét, gazdálkodási és foglalkoztatási
adatait, pénzügyi helyzetének értékelését,
b) az igényelt támogatás fajtáját, mértékét,
c) a munkahelyteremtő és munkahelymegtartó támogatás esetén:
ca) a létesíteni/megtartani kívánt álláshelyek számát,
cb) eredmény-kimutatásokat annak igazolására, hogy a nehézség a gazdasági visszaesésből
következett be és átmeneti jellegű,
cc) nyilatkozatot a foglalkoztatási kötelezettség szükséges időtartamban történő vállalására
vonatkozóan,
d) homlokzat-felújítási támogatás esetén be kell csatolni a pályázat célját képező építmény
állapotát bemutató fényképet, az átalakítás terveit,
e)18 a kérelem évét megelőző lezárt gazdasági év foglalkoztatási adatait, és pénzügyi
beszámolóját, amennyiben ennek készítésére jogszabály alapján köteles,
f) 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, vállalkozói igazolvány fénymásolatát,
g) felhatalmazást azonnali beszedési megbízás benyújtására a támogatott valamennyi jelenlegi
és jövőbeli bankszámlájára, arra az esetre, ha a vállalkozást visszatérítési kötelezettség terhelné,
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illetve a pénzintézeti jelzőszám változásának bejelentési kötelezettségére vonatkozó
nyilatkozatot,
h) a kérelmező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a kérelmező kifejezetten hozzájárul a
közölt adatainak nyilvántartásához, illetőleg az adatok valóságtartalmának a kérelem
ellenőrzéséhez,
i) a pályázati anyaghoz csatolt írásbeli nyilatkozatot arról, hogy nem esik a közpénzekből
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv. 6. §-ában foglalt korlátozás
alá. A nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen.
A támogatási döntésre vonatkozó eljárás, döntés előkészítésben közreműködő szervek
10. §
(1) A támogatásra vonatkozó kérelmet Szerencs Város Önkormányzatának címezve (3900.
Szerencs, Rákóczi út 89.) kell benyújtani.
(2) A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság az adócsoport-vezető közreműködésével ellenőrzi a
beérkező pályázatokat, és annak alapján hozza meg a támogatási döntést, a pályázati határidő
leteltét követő 30 napon belül, zárt ülésen. A pályázat eredményéről a soron következő testületi
ülésen a bizottság elnöke tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(3) Ha a beérkezett pályázatok megvizsgálása során előre látható, hogy a benyújtott és a
feltételeknek megfelelő pályázatok mindegyikére a keretösszeg nem lesz elegendő, az elbírálás
szempontjairól a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság jogosult dönteni.
(4) Abban az esetben, ha az éves költségvetésben elkülönített keretösszeg kimerül, és a Képviselőtestület nem határoz további összeg elkülönítéséről, a határidőben benyújtott és nyilvántartásba vett
pályázatokat haladéktalanul vissza kell postázni.
A támogatási szerződés megkötése
11. §
A feltételeknek megfelelő pályázóval a polgármester az elbírálást követő 15 napon belül
támogatási szerződést köt. A szerződésben szabályozni kell a támogatás jellegét, annak idejét,
megszűnésének eseteit, és a támogatást igénybe vevő kötelezettségeit.
A támogatás felhasználásának szabályai és ellenőrzése
12. §
(1) A támogatásban részesülő a pályázatban vállalt kötelezettségének a támogatási szerződés
megkötésétől számított 2 hónapon belül köteles eleget tenni.
(2) A munkahelyteremtő és -megőrző pályázat esetén a feltétel teljesítésének igazolásául szolgáló
munkaszerződéseket, a homlokzat-felújítási pályázat esetén, pedig az elkészült munkálatok
fényképét és a kiadásokat igazoló számlákat a támogatásban részesülő köteles az adócsoport6

vezetőnek bemutatni, aki azok fénymásolatát a pályázathoz csatolja, és tájékoztatja Városgazdasági
Osztályt, valamint a Bizottság elnökét a feltételek teljesüléséről.
(3) A támogatás feltételeként vállalt kötelezettségek teljesítését a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság az adócsoport-vezető közreműködésével ellenőrzi.
(4) A támogatásban részesülő köteles biztosítani az ellenőrzésre jogosultak részére az ellenőrzés
lehetőségét, annak elvégzéséhez köteles adatot szolgáltatni, segítséget nyújtani.
(5) A támogatott a statisztikai létszámra vonatkozóan köteles folyamatos nyilvántartást készíteni a
foglalkoztatotti létszámról. A támogatott köteles írásbeli felhívás esetén a foglalkoztatotti adatokról
azonnali tájékoztatást nyújtani az ellenőrzésre jogosult részére.
(6) A támogatott köteles olyan külön munkaügyi nyilvántartást vezetni – a támogatás futamidejére
vonatkozóan - mely ellenőrizhető módon, zárt rendszerben, a következőket tartalmazza:
munkavállaló neve, személyi és születési adatai (szül. hely, idő, anyja neve, lakcíme), munkába
állás időpontja, munkaügyi központ igazolása a kiközvetítésről. A többletlétszám meglétét az
ellenőrzésre jogosult a Támogatott telephelyén is ellenőrizheti.

A támogatás visszafizetése, a feltételek meglétének igazolása
13. §
(1) Amennyiben a támogatásra jogosító munkavállaló munkaviszonya megszűnik, és egy hónapon
belül új munkavállaló foglalkoztatására nem kerül sor, az utána járó támogatás jogalap nélkülivé
válik.
(2) Annak a pályázónak, aki a vállalt létszámfejlesztést nem tudja teljesíteni, a támogatása jogalap
nélkülivé válik.
(3) Jogalap nélküli támogatás esetén a pályázó az átutalt támogatási összeget teljes mértékben, egy
összegben az önkormányzat felhívására, 30 napon belül köteles visszafizetni.
(5) Az a pályázó, aki a támogatást igénybe vette anélkül, hogy erre jogosult lett volna (így
különösen, ha a támogatás elnyerése érdekében valótlan adatokat közölt), illetve szerződésből
eredő kötelezettségét felróhatóan megszegi, az átutalt támogatást a mindenkori jegybanki
alapkamat kétszeresével növelt mértékben, az önkormányzat felhívására, 30 napon belül, egy
összegben köteles visszafizetni.
III. fejezet
ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
14. §
(1)19 Kisvállalkozás: az a Gt. hatálya alá tartozó vállalkozás, továbbá egyéni vállalkozó,
amelynek/akinek éves átlagos statisztikai állományi létszáma tárgyévben 15 főnél kevesebb, és a
helyi iparűzési adó alapja az 50 millió forintot nem haladja meg.
19
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(2) Korrigált átlagos statisztikai állományi létszám:
A Központi Statisztikai Hivatal által a statisztikáról szóló 1993. évi LVI. törvény alapján előírt, és
a 2004. január 1-től hatályos „Útmutató a munkaügy-statisztai adatszolgáltatáshoz” című kiadvány
alapján kiszámított tárgyévi átlagos statisztikai létszám (az említett útmutató a www.ksh.hu
internetes honlapról letölthető.)
(3) Új álláshely: a támogatási szerződés megkötését követően létesített álláshely, melyet a
munkavállaló kizárólagos munkaviszonyban lát el.
(4) Kizárólagos munkaviszony: olyan munkaviszony, mely esetén a foglalkoztatott nem
rendelkezik egyéb, a Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó, teljes- vagy részmunkaidősnek
minősülő munkaviszonnyal.
IV. fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
15. §
Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg a 24/2008.(XII. 22.) önkormányzati
rendelet hatályát veszti.

Szerencs, 2010. március 18.

Dr. Gadóczi Bertalan sk.
jegyző

Rónavölgyi Endréné sk.
polgármester
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