SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13/2012. (IV.26.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a Szerencs város közigazgatási területén működő kisvállalkozások támogatásról szóló
7/2010(III.18.) rendelet módosításáról
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szerencs város közigazgatási
területén működő kisvállalkozások támogatásról szóló 7/2010.(III.18.) önkormányzati
rendeletét (továbbiakban „R”) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A „R” bevezető részében foglalt felhatalmazó rendelkezések felsorolásában a „Magyar
Köztársaság Alkotmányának 44/A. § (1) bekezdésében” szövegrész „Magyarország
Alaptörvényének 32. Cikk (1) bekezdésében” szövegrészre változik.
2. §
A „R” 1. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„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.”
3. §
(1) A „R” 4. §-ának (3) bekezdés b) és c) pontja az alábbiak szerint változik:
„b) az önkormányzattal, vagy önkormányzati költségvetési szervvel, részben vagy egészben
önkormányzati tulajdonú gazdasági társasággal szemben lejárt esedékességű, be nem
számítható tartozása van,
c) helyi adó-, díjtartozása áll fenn, kivéve, ha számára a hatóság fizetési halasztást, vagy
részletfizetést engedélyezett, továbbá, ha tartozás beszámításának helye van.”
(2) A „R” 4. § (4) bekezdés d) és e) pontja hatályát veszti.
4. §
A „R” 6.§ (1) bekezdése a) és b) pontja az alábbiak szerint változik:
„a) 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
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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) 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.”
5. §
(1) A „R” 7. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(3) A 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.”
(2) A „R” 7. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(4) A homlokzat-felújítási támogatás mértéke a felújításra fordított és számlával igazolt
költségek 50%-a, de legfeljebb 400 000 Ft/év.”
6. §
(2) A „R” 9.§ (3) bekezdés e) pontja az alábbiak szerint módosul:
„e) a kérelem évét megelőző lezárt gazdasági év foglalkoztatási adatait, és pénzügyi
beszámolóját, amennyiben ennek készítésére jogszabály alapján köteles,”
7. §
A „R” 14.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(1) 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.”
8. §
Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2012. május 1. napján hatályát
veszti.
Szerencs, 2012. április 26.
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