DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

…./2017. (… …) önkormányzati rendelete
a vállalkozások beruházásösztönzési és munkahelyteremtési támogatásáról szóló
37/2016. (X. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. és 13. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva
a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) bekezdésében biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a
Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Hajdú-Bihar Megyei
Szervezete véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §
A vállalkozások beruházásösztönzési és munkahelyteremtési támogatásáról szóló 37/2016.
(X. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a a következő 4a. ponttal egészül
ki:
„4a. áttelepítés: ha
a) a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba
tartozó beruházó azonos vagy hasonló tevékenységet vagy annak egy részét az EGT
megállapodás egyik szerződő felének területén található létesítményből (eredeti létesítmény)
az EGT megállapodás egy másik szerződő felének területén található azon létesítménybe
helyezi át, ahol a támogatott beruházásra sor kerül (támogatott létesítmény),
b) az eredeti, valamint a támogatott létesítményben előállított termék vagy nyújtott
szolgáltatás legalább részben ugyanazokat a célokat szolgálja és ugyanazon fogyasztói típus
keresletét vagy igényeit elégíti ki, továbbá
c) a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba
tartozó vállalkozás valamely az EGT-n belüli eredeti létesítményében folytatott azonos vagy
hasonló tevékenység körében munkahelyek szűnnek meg;”

2. §
A R. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. §
Nem nyújtható támogatás továbbá:
a) acélipari tevékenységhez,
b) hajógyártási tevékenységhez,
c) szénipari tevékenységhez,
d) szintetikusszál-ipari tevékenységhez,
e) ellenszolgáltatás fejében végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton
történő személy- vagy áruszállítási szolgáltatás nyújtásához vagy a kapcsolódó
infrastruktúrához,
f) energiatermelési, energiaelosztási tevékenységhez és energetikai célú
infrastruktúra létrehozását szolgáló beruházáshoz,
g) szélessávú internetszolgáltatást szolgáló beruházáshoz,
h) kutatási infrastruktúrához,
i) ha a beruházáshoz igényelt összes állami támogatás – figyelembe véve a
nagyberuházásra vonatkozó rendelkezéseket – meghaladja azt az összeget, amelyet
egy jelenértéken 100 millió eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó
elszámolható költségű beruházás az adott régióban kaphat,
j) munkaerő-kölcsönző vállalkozás részére.”
3. §
A R. 6. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[(1) Nem ítélhető meg támogatás azon vállalkozás részére,]
„f) amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás
visszafizetésére kötelező, Magyarországnak címzett határozatának nem tett eleget;”

4. §
A R. 8. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A vállalkozás a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg, a támogatás
visszafizetésének terhe mellett nyilatkozik arról, hogy a támogatási kérelem benyújtását
megelőző két évben nem valósított meg áttelepítést abba a létesítménybe, amelyben a
támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházást meg kívánja valósítani, és
kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházás
befejezését követő legalább két évig nem kerül sor a létesítmény áttelepítésére abba a
létesítménybe, amelyben a támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházást meg kívánja
valósítani.”

5. §
A R. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Nagyvállalkozás esetén, amennyiben az induló beruházás termelési folyamat alapvető
megváltozását eredményezi, támogatás akkor nyújtható, ha az elszámolható költségek összege
meghaladja az alapvetően megváltoztatandó eredeti termelési folyamathoz kapcsolódó
eszközökre a kérelem benyújtásának adóévét megelőző három adóévben elszámolt terv
szerinti értékcsökkenés összegét.”

6. §
(1) A R. 12. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[(2) A támogatási kérelemhez csatolni kell a vállalkozás]
„d) cégjegyzék szerinti képviselőjének hiteles aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által
ellenjegyzett aláírás-mintáját;
(2) A R. 12. § (2) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
[(2) A támogatási kérelemhez csatolni kell a vállalkozás]
„i) 8. § (5) bekezdésében rögzített, áttelepítés kizárásáról szóló kötelezettségvállalására
vonatkozó nyilatkozatát a 3. melléklet szerint.”

7. §
A R. 15. §-a a következő y) ponttal egészül ki:
[(2) A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell különösen]
„y) a vállalkozás 8. § (5) bekezdésében rögzített, áttelepítés kizárásáról szóló
kötelezettségvállalását.”
8. §
A R. 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Súlyos szerződésszegés esetén - amennyiben azt a vállalkozás megfelelő póthatáridő alatt
nem orvosolja – az Önkormányzat a támogatási szerződést felmondhatja és intézkedik a
jogosulatlanul
igénybevett
támogatási
összeg
visszafizettetése
iránt.
Súlyos
szerződésszegésnek minősül különösen, ha a vállalkozás
a) a beruházás megkezdése előtt az ingatlant elidegeníti;
b) a beruházást határidőre nem fejezi be;

c) a támogatási összeg részben vagy egészben történő visszafizetési
kötelezettségének nem tesz eleget;
d) a támogatást vagy egy részét jogtalanul veszi igénybe;
e) a be-, vagy elszámolási kötelezettségének felszólítás ellenére nem tesz eleget;
f) a támogatási eljárásban a döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot
szolgáltatott;
g) által nyújtott biztosíték megszűnik, megsemmisül, vagy értéke számottevően
csökken és az Önkormányzat írásbeli felszólítása ellenére nem gondoskodik új
biztosíték nyújtásáról;
h) a támogatási szerződés megkötésének feltételeként nyújtott nyilatkozatokat
visszavonja, illetve módosítás esetén a módosítással érintett nyilatkozatokat nem
teszi meg;
i) az Önkormányzat hozzájárulása nélkül valamennyi pénzforgalmi számláját
megszünteti;
j) a 15. § (2) bekezdés h) pontja szerinti szerződéses vállalásainak teljesítése nem
éri el a 75 %-ot;
k) a 8. § (5) bekezdésben meghatározott kötelezettségét megszegi vagy
l) egyéb súlyos szerződésszegést követ el.”
9. §
A R. 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„22. §
Ez a rendelet a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló
támogatás, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a
sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatásra
vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a legkülső régiókban biztosított regionális
működési támogatási programok tekintetében, valamint a 702/2014/EU rendeletnek a
támogatható költségek összegének meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló,
2017. június 14-i 2017/1084/EU bizottsági rendelettel (HL L 156., 2017.6.20., 1. o.)
módosított, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában
bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló,
2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., l. o.) I. és II.
fejezete, valamint 13-14. cikkének hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.”
10. §
(1) A R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A R. a 2. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.
11. §
Ez a rendelet 2018. január 10. napján lép hatályba.
Dr. Szekeres Antal
jegyző

Dr. Papp László
polgármester

1. melléklet a …./2017. (……...) önkormányzati rendelethez

A R. 1. melléklet B) II. pont d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[II./ A kérelemhez csatolandó dokumentumok
A benyújtott kérelem mellé csatolni kell a pályázóra vonatkozóan az alábbiakban megjelölt
dokumentumokat.
A vállalkozás]
„d) cégjegyzék szerinti képviselőjének hiteles aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által
ellenjegyzett aláírás-mintáját;”

2.. melléklet a …./2017. (……...) önkormányzati rendelethez

„3 . melléklet a 37/2016. (X. 13.) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT
a regionális beruházási támogatásra pályázó, áttelepítést kizáró kötelezettségvállalásáról
A Pályázó neve:
Természetes személy esetén lakcíme:
Születési helye, ideje:
Anyja neve:
Gazdasági társaság esetén székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Képviselőjének neve:
Egyéb szervezet esetén székhelye:
Képviselőjének neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

Alulírott ………………. , az általam igényelt támogatás visszafizetésének terhe mellett
kijelentem, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző két évben nem került sor
áttelepítésre abba a létesítménybe, amelyben a támogatási kérelem tárgyát képező induló
beruházás megvalósítására sor kerül, és kötelezettséget vállalok arra, hogy a támogatási
kérelem tárgyát képező induló beruházás befejezését követő legalább két évig nem kerül sor a
létesítmény áttelepítésére abba a létesítménybe, amelyben a támogatási kérelem tárgyát
képező induló beruházás megvalósítására sor kerül.
Kelt,…………….…….

…………………………..
Aláírás/Cégszerű aláírás”

