DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
…./2016 (…...) önkormányzati rendelete
a vállalkozások beruházásösztönzési és munkahelyteremtési támogatásáról
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának 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 rendelet célja
1. §
Jelen rendelet célja, hogy a helyi gazdaság fejlesztése, a városban lakók életminőségének
javítása, a település ipari kultúrájának fejlődése és a foglalkoztatás elősegítése érdekében
ösztönözze a Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén
székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező vállalkozások Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén való
letelepedését, illetve az Önkormányzat közigazgatási területén székhellyel, telephellyel vagy
fiókteleppel rendelkező vállalkozások fejlesztését, munkahelyteremtésre irányuló beruházások
megvalósítását. Ennek érdekében az Önkormányzat előnyöket kíván biztosítani a jelen
rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő vállalkozások számára beruházásösztönző
és munkahelyteremtő támogatás nyújtásával az Önkormányzat mindenkori költségvetésének
figyelembevételével, így jelen rendeletben szabályozza a vállalkozások részére juttatandó
támogatás odaítélésének, nyújtásának és elszámoltatásának feltételeit és eljárási rendjét.
2. A rendelet hatálya
2. §
(1) Jelen rendelet hatálya kiterjed azon vállalkozásokra (a továbbiakban: vállalkozás),
amelyekre az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:
a)

a vállalkozás a 7. §-ban meghatározottak szerint az Önkormányzat közigazgatási
területén kíván gazdasági tevékenységet folytatni a 6. alcímben meghatározott
feltételek mellett;
b) az a) pont szerinti beruházás induló beruházásnak minősül;
c) a vállalkozás a jelen rendelet szerinti feltételekkel támogatási kérelmet nyújt be;
d) a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak
a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU rendelet (a
továbbiakban: csoportmentességi rendelet) 14. cikk (3) bekezdése alapján a
vállalkozás regionális beruházási támogatásban részesíthető.

(2)

Az Önkormányzat a támogatást az éves költségvetési rendeletében erre a célra
elkülönített összeg erejéig nyújthatja.

(3)

Jelen rendelet hatálya nem terjed ki az Önkormányzat de minimis jogcímen nyújtott
támogatásaira.
3. Értelmező rendelkezések
3. §

1.

acélipar: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 43. pontja szerinti acélipar;

2.

azonos vagy hasonló tevékenység: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 50. pontja szerinti
tevékenység;

3.

állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 1. pontja szerinti támogatás;

4.

átlátható formában nyújtott támogatás: olyan támogatás, amelynél
támogatástartalom kockázatelemzés nélkül előre, pontosan kiszámítható;

5.

beruházás megkezdésének napja: a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról
szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. § 2. pontja
szerinti időpont

6.

beruházás befejezése: a termelési vagy a szolgáltató célú tevékenység legalább 80 %-os
kapacitással történő megkezdésének időpontja;

7.

csoportmentességi rendeletek: az Atr. 2. § 2a. pontjában meghatározott rendeletek;

8.

diszkont kamatláb: az Atr. 2. § 3. pontja szerinti kamatláb;

9.

ELÁBÉ: a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 52. § 36. pontja szerinti fogalom;

10.

elsődleges mezőgazdasági termelés: az Atr. 2. § 5b. pontja szerinti tevékenység;

11.

elszámolható költség: az Atr. 2. § 6. pontja szerinti költség;

12.

fenntartási időszak: beruházásösztönző támogatás esetén a beruházás befejezését követő
legalább három év, munkahelyteremtő támogatás esetén a vállalt létszámnövekedés elérését
követő legalább 24 hónap.

13.

független harmadik fél: olyan vállalkozás, amely nem minősül egy másik meghatározott
vállalkozás vonatkozásában a csoportmentességi rendelet I. melléklet 3. cikk (2) bekezdése
szerinti partnervállalkozásnak vagy a csoportmentességi rendelet I. melléklet 3. cikk (3)
bekezdése szerinti kapcsolt vállalkozásnak;

14.

immateriális javak: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 30. pontja szerinti immateriális
javak;

15.

induló beruházás: a Korm. rendelet 3. § 12. pontja szerinti beruházás;

16.

a kérelmet benyújtó vállalkozással egy vállalatcsoportba tartozó vállalkozás: az a
vállalkozás, amely a kérelmet benyújtó vállalkozással a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény (a továbbiakban: Sztv.) szerinti anya- vagy leányvállalati kapcsolatban áll;

17.

kis- és középvállalkozás: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 2. pontja szerinti vállalkozás;

a

bruttó

18.

kutatási infrastruktúra: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 91. pontja szerinti
infrastruktúra;

19.

létesítmény: a Korm. rendelet 3. § 17. pontja szerinti egység;

20.

létesítmény felvásárlása: a Korm. rendelet 3. § 18. pontja szerinti beszerzés;

21.

mezőgazdasági termék: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 11. pontja szerinti termék;

22.

mezőgazdasági termék feldolgozása: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 10. pontja szerinti
tevékenység;

23.

mezőgazdasági termék forgalmazása: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 8. pontja szerinti
forgalmazás;

24.

nagyberuházás: a Korm. rendelet szerinti nagyberuházás

25.

nehéz helyzetben lévő vállalkozás: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 18. pontja szerinti
vállalkozás;

26.

összeszámítási szabály: a nagyberuházás elszámolható költségeinek kiszámításakor egyetlen
beruházásnak kell tekinteni a támogatási kérelemben szereplő beruházást és a támogatást
igénylő vállalkozó, a kérelmet benyújtó vállalkozóval egy vállalatcsoportba tartozó
vállalkozó, valamint a kérelmet benyújtó vállalkozótól független harmadik félnek nem
minősülő vállalkozó által a kérelemben szereplő beruházás megkezdésétől számított
háromszor háromszázhatvanöt napos időszakon belül a kérelemben szereplő beruházással
azonos megyében megkezdett állami támogatásban részesülő beruházást;

27.

saját forrás: a kedvezményezett által a projekthez igénybevett állami támogatást, valamint az
Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által
központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá sem közvetlenül, sem közvetve nem tartozó
uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás;

28.

személyi jellegű ráfordítás: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 88. pontja szerinti
ráfordítás;

29.

szénipar: a Korm. rendelet 3. § 28. pontja szerinti tevékenység;

30.

szinten tartást szolgáló eszközök, immateriális javak: olyan eszközök, immateriális javak,
amelyek a vállalkozás által már használt tárgyi eszközöket, immateriális javakat váltják ki
anélkül, hogy a kiváltás az előállított termék, a nyújtott szolgáltatás, a termelési, illetve a
szolgáltatási folyamat alapvető változását vagy bővítését eredményezné;

31.

szintetikusszál-ipar: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 44. pontja szerinti szintetikusszálipar;

32.

támogatási időszak: a támogatási szerződés hatálybalépésétől a fenntartási időszak végéig
tartó időszak;

33.

támogatási intenzitás: a támogatástartalom és az elszámolható költségek jelenértékének
hányadosa százalékos formában kifejezve;

34.

támogatástartalom: a beruházó részére ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában,
akár több forrásból odaítélt állami támogatásnak az Atr. 2. mellékletében meghatározott
módszer alapján számított értéke;

35.

tárgyi eszköz: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 29. pontja szerinti eszköz;

36.

tudományos és technológiai park: az ipari parkokról szóló 297/2011. (XII. 22.) Korm.
rendelet 1. § 4. pontja szerinti ipari park.

4. Kizáró okok
4. §
Nem ítélhető meg támogatás
a)

a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az
1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a
104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december
11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott
akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez;

b) elsődleges mezőgazdasági termeléshez;
c)

mezőgazdasági termék feldolgozásában és mezőgazdasági termék forgalmazásában
tevékenykedő vállalkozás részére, ha
ca) a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett
vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján
kerül rögzítésre vagy
cb) a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges
továbbítástól függ;

d) a 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó, versenyképtelen szénbányák
bezárásának elősegítéséhez;
e)

exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez,
értékesítési
hálózat
kialakításához
és
működtetéséhez
vagy
az
exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz
közvetlenül kapcsolódik;

f)

amennyiben a támogatás importáru helyett hazai áru használatától függ;

g) amennyiben az az európai uniós jog megsértését eredményezi.
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 beruházó a támogatási kérelem benyújtását megelőző két évben a támogatási
kérelemmel érintett tevékenységgel azonos vagy hasonló tevékenységet szüntetett
meg csoportszinten az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) területén,
vagy a támogatási kérelem benyújtásakor tervezi, hogy csoportszinten a támogatási
kérelem benyújtásától a beruházás befejezésétől számított második év végéig a
támogatási kérelemmel érintett tevékenységgel azonos vagy hasonló tevékenységet
szüntet meg csoportszinten az EGT területén,

j)

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;

k) munkaerő-kölcsönző vállalkozás részére.
6. §
(1)

Nem ítélhető meg támogatás azon vállalkozás részére,
a)

amely esetében a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007.
évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) 6. § (1) bekezdése szerinti
összeférhetetlenség fennáll;

b) amely csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolási eljárás alatt áll;
c)

amelynek önkormányzattal, önkormányzati költségvetési szervvel, illetve részben
vagy egészben önkormányzati tulajdonú gazdasági társasággal szemben lejárt
esedékességű tartozása van;

d) amely helyi adótartozással vagy egyéb lejárt esedékességű közüzemi tartozással
rendelkezik vagy nem igazolja, hogy a hatóság a köztartozásának átütemezését
határozatban engedélyezte;
e)

amelynek ügyvezető szervei, tulajdonosi köre bizonyíthatóan valós
többletfoglalkoztatási szándék nélkül, a támogatás megszerzése érdekében hozta
létre vállalkozását, szüntette meg korábbi vállalkozását vagy hajtott végre létszámátcsoportosítást a helyi vállalkozásai, illetve annak székhelyei, telephelyei között;

f)

amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami
támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget;

g)

amely nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül, továbbá

h)

az állami támogatásokra vonatkozó jogszabályok - különös tekintettel az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény - által meghatározott esetekben.

5. A nyújtható támogatások köre
7. §
Az Önkormányzat a beruházás megvalósítása érdekében a regionális támogatás kategórián
belül
a)

az Atr. szerint regionális beruházási támogatásnak minősülő beruházásösztönző
támogatás jogcímen
aa) az állam vagy az Önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdonában álló

vagy tudományos és technológiai park területén elhelyezkedő ingatlan
tulajdonjogának megszerzésére vagy
ab) ingatlan bérleti jogának megszerzésére, amennyiben a bérleti jogviszony
időtartama legalább három évvel meghaladja a beruházás befejezésének
dátumát; vagy
ac) tárgyi eszköz tulajdonjogának, bérleti jogának megszerzésére, lízingbe
vételére; vagy
ad) immateriális javak beszerzésére, továbbá
b)

az Atr. szerint foglalkoztatási támogatásnak minősülő munkahelyteremtő támogatás
jogcímen munkahelyteremtésre

- különösen a vállalkozás tervezett beruházása költségeinek és nettó árbevétele
növekedésének nagyságát, a megépülő épület méretét, a teremteni kívánt munkahelyek
számát, az iparágat és gazdasági területet, valamint a tervezett beruházással összefüggésben a
vállalkozástól beszedhető helyi adóbevétel várhatóan befolyó összegét figyelembe véve - a
jelen rendelet feltételei szerint, Magyarország hivatalos pénznemében megállapítandó és
folyósítandó vissza nem térítendő támogatást (a továbbiakban: támogatás) nyújthat
vállalkozás részére.
6. A támogatás odaítélésének feltételei
8. §
A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a tervezett beruházás induló beruházásnak
minősüljön és
a)

termelési célú beruházás esetén a beruházás elszámolható költségeinek összege
elérje a 20 millió euró összeget vagy az éves átlagos statisztikai állományi
létszámnövekedés a beruházás befejezésének napját követő 24 hónapon belül elérje
a 200 főt;

b)

szolgáltató célú beruházás esetén az éves átlagos statisztikai állományi
létszámnövekedés a beruházás befejezésének napját követő 24 hónapon belül elérje
a 200 főt.

9. §
(1)

A termelési folyamat alapvető megváltozását eredményező induló beruházás esetén 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.

(2)

Meglévő létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott termékekkel
történő bővítését eredményező induló beruházáshoz, valamint a meglévő létesítmény
tevékenységének új tevékenységgel történő bővítését eredményező új gazdasági tevékenység
végzésére irányuló beruházáshoz támogatás akkor nyújtható, ha az elszámolható költségek
legalább 200%-kal meghaladják az eredeti tevékenység keretében használt és az új
tevékenység keretében is használni tervezett eszközöknek a beruházás megkezdése előtti
adóévben nyilvántartott könyv szerinti értékét.

10. §
(1)

Az euróban meghatározott összeg forintra való átszámolásakor a támogatási döntés napját
megelőző hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két
tizedesjegy pontossággal meghatározott deviza középárfolyam alkalmazandó.

(2)

A támogatás akkor nyújtható, ha
a)

a vállalkozás kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházást a fenntartási időszak
végéig az Önkormányzat közigazgatási területén fenntartja, illetve

b) a beruházó az elszámolható költségek legalább 25%-át saját forrásból biztosítja,
továbbá a teljes beruházás megvalósításához szükséges költségek forrását az
Önkormányzat számára bemutatja.
(3)

A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke az Atr. 25. § (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott mérték, figyelemmel az Atr. 25. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltakra.

(4)

Az odaítélhető összes államinak minősülő támogatás összegéből le kell vonni a beruházás
megkezdését megelőző háromszor háromszázhatvanöt napos időszakban a vállalkozás által
csoportszinten azonos megyében megkezdett beruházáshoz vagy beruházásokhoz odaítélt
állami támogatás jelenértéken meghatározott összegét.

(5)

Ha az összeszámítási szabály figyelembevétele nélkül az adott beruházáshoz nyújtható állami
támogatás jelenértéken kisebb, mint a (3) bekezdés szerint meghatározott támogatási összeg,
akkor ez a kisebb összeg az odaítélhető állami támogatás felső korlátja. Ellenkező esetben
állami támogatás jelenértéken a (3) bekezdésben meghatározott összegig nyújtható.

(6)

Munkahelyteremtő támogatás jogcímen a vállalkozás a kérelem benyújtását követően újonnan
létesített álláshelyek után támogatást igényelhet az egyes álláshelyek betöltésétől számított 24
hónap időtartamra, amennyiben vállalja, hogy a 8. § szerinti létszámnövekedés elérését
követően a vállalkozás létszáma további 24 hónapon keresztül nem csökken.

(7)

Újonnan létesített álláshelynek minősül, ha
a)

a támogatási kérelem benyújtásakor debreceni székhellyel, telephellyel vagy
fiókteleppel rendelkező vállalkozás esetén az előző évi és a vállalkozás debreceni
székhelyén, telephelyén, vagy fióktelepén meglévő éves átlagos statisztikai
állományi létszám különbözete, vagy

b) a támogatási kérelem benyújtásakor debreceni székhellyel, telephellyel vagy
fiókteleppel nem rendelkező, vagy lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások
esetében a vállalkozás debreceni székhelyén, telephelyén, vagy fióktelepén
meglévő éves átlagos statisztikai állományi létszám
eléri a támogatási kérelemben vállaltat.

7. A támogatási kérelem benyújtása és elbírálása
11. §
(1)

A vállalkozás a támogatási kérelmét a beruházás megkezdése előtt írásban benyújtja Debrecen
Megyei Jogú Város Polgármesterének (a továbbiakban: Polgármester).

(2)

A támogatási kérelemnek legalább az alábbi kötelező elemeket kell tartalmaznia:
a) a vállalkozás neve és mérete;
b) a projekt ismertetése, kezdetének és befejezésének időpontjával együtt;
c) a projekt helyszíne (hrsz.);
d) az elszámolható költségek jegyzéke;
e) a támogatás típusa és a projekthez szükséges esetleges állami finanszírozás
összege,
f) a vállalkozás által szükségesnek ítélt egyéb információk.

(3)

A támogatási kérelemhez csatolni kell a vállalkozás
a)

utolsó 2 lezárt évének összevont (konszolidált) beszámolóját, ennek hiányában
éves beszámolóját vagy egyszerűsített éves beszámolóját;

b) nyilatkozatát a Knyt. alapján a vállalkozással szemben esetlegesen fennálló
összeférhetetlenségről, kizáró okról vagy annak hiányáról;
c)

hatályos, 30 napnál nem régebbi cégkivonatát;

d) cégjegyzék szerinti képviselőjének hiteles aláírási címpéldányát;
e)

nyilatkozatát arról, hogy vállalja a jelen rendeletben meghatározottak
teljesítését;

f)

nyilatkozatát a tervezett tevékenység számszaki bemutatásáról /tervezett nettó
árbevétel évenkénti ütemezésben; tervezett kiadások a tervezett költség
jogcíme (személyi jellegű ráfordítások, anyagköltség és ELÁBÉ, valamint
egyéb költségek) és összege szerinti bontásban évenkénti ütemezésben./

(4)

A Polgármester ellenőrzi, hogy a kérelem a követelményeknek megfelel-e. A hiánytalan
kérelmet döntésre előterjeszti a vállalkozás értesítése mellett, a hiányos kérelmet benyújtó
vállalkozást 15 napon belül ésszerű határidő tűzésével a hiány pótlására hívja fel.

(5)

A Polgármester az ellenőrzés befejezését követően a támogatási kérelem alaki és tartalmi
megfelelőségéről írásban tájékoztatja a vállalkozást.

(6)

Ha a vállalkozás a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak az abban biztosított határidőn belül
nem tesz eleget, a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.

(7)

A kérelmet az elbírálását megelőzően a Beruházásösztönzési Munkacsoport (a továbbiakban:
Munkacsoport) véleményezi, melynek elnöke a gazdaságfejlesztési feladatokért felelős
alpolgármester, tagjai a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke, a Pénzügyi
Bizottság elnöke, az EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Kft.
delegáltja és Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának delegáltja.

(8)

A Munkacsoport véleményezését követően a kérelem elbírálásáról az Önkormányzat
Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága dönt a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjának figyelembevételével.

(9)

A Polgármester a döntésről annak meghozatalát követően írásban tájékoztatja a vállalkozást.
12. §
Amennyiben a vállalkozás beruházásról meghozandó döntése a 7. §-ban meghatározott
támogatások valamelyikének biztosításától, mint jövőben bekövetkező eseménytől függ, a
támogatási kérelmet feltételesen is el lehet bírálni és a támogatási szerződést meg lehet kötni.
Ebben az esetben azonban a támogatási szerződés hatályba lépésének feltétele a beruházáshoz
kapcsolódó szerződés(ek) hatályba lépése.

8. A támogatások halmozása
13. §
(1)

Az e rendelet szerinti támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén
halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami
támogatással.

(2)

Az egy beruházáshoz igénybe vett összes támogatás - függetlenül attól, hogy annak
finanszírozása uniós, országos, regionális vagy helyi forrásból történik - támogatási
intenzitása nem haladhatja meg az irányadó uniós állami támogatási szabályokban
meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget.

(3)

Az azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás bármely egyéb,
azonosítható elszámolható költségekkel rendelkező állami támogatással halmozható. Az
azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás a csoportmentességi
rendeletekben és az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb
teljes finanszírozási határértékig bármilyen más, azonosítható elszámolható költségekkel nem
rendelkező állami támogatással halmozható.

(4)

A támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az adók és
illetékek levonása előtt kell figyelembe venni.

(5)

A több részletben kifizetett támogatást a támogatási döntés időpontja szerinti értékre kell
diszkontálni a diszkont kamatláb alkalmazásával.

(6)

Ha a támogatás nyújtása az uniós állami támogatási szabályok értelmében az Európai
Bizottság előzetes jóváhagyásától függ, a támogatási döntés csak az Európai Bizottság
jóváhagyó határozatának meghozatalát követően hozható meg.

(7)

Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén az e rendelet szerinti
támogatás abban az esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós
forrásból származó állami támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben
vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási
intenzitás túllépéséhez.
9. A támogatási szerződés
14. §
A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell
a)

az Önkormányzat, mint támogatást nyújtó megnevezését, székhelyét, adószámát,
statisztikai számjelét, képviselőjének nevét;

b) a vállalkozás, mint kedvezményezett megnevezését, székhelyét, cégjegyzékszámát,
adószámát, bankszámlaszámát és képviselője nevét;
c)

a támogatás nyújtásáról szóló határozat számát, a támogatás folyósításának
ütemezését, feltételeit;

d)

a nyújtott támogatás jogcímét, a bruttó támogatástartalom összegét, a támogatás
formáját, időtartamát, a támogatási szerződés hatályát;

e)

elszámolható költségek összegét jelenértéken;

f)

a támogatás elnyerése érdekében a vállalkozás által a beruházással összefüggésben
tett vállalásokat;

g)

a támogatás intenzitását, a saját forrás mértékét;

h) a támogatott vállalkozás beszámolási kötelezettségére vonatkozó részletes
szabályokat, a beszámolás határidejét;
i)

a szerződésszegés jogkövetkezményeként beálló, törvényes kamattal növelt
visszafizetési kötelezettséget, a szerződésszegés egyéb jogkövetkezményeit;

j)

a vállalkozás által
jogkövetkezményeket;

tett

nyilatkozat

valótlansága

esetére

irányadó

k) az Önkormányzat és a vállalkozás részéről kijelölt kapcsolattartó nevét, beosztását,
telefonszámát, faxszámát, e-mail címét;
l)

a vállalkozás adatváltozásaira vonatkozó bejelentési kötelezettségének kikötését;

m) a vállalkozás felhatalmazását arra vonatkozóan, hogy az Önkormányzat a
támogatással érintett foglalkoztatásra vonatkozó adatait megismerheti;
n) a vállalkozás hozzájárulását ahhoz, hogy a támogatás felhasználásával,
elszámolásával vagy ellenőrzésével kapcsolatos adótitkokat az Önkormányzat az
illetékes adóhatóságtól beszerezheti, megismerheti és kezelheti;

o) a vállalkozás hozzájárulását ahhoz, hogy a részére megítélt támogatással
kapcsolatos támogatói közzétételi kötelezettség teljesítése során az Önkormányzat
közzéteheti a támogatás adatait, ide nem értve az üzleti titkot képező adatot;
p) annak rögzítését, hogy a támogatáshoz kapcsolódó minden iratot az odaítélést
követő 10 évig meg kell őrizni, felhívásra be kell mutatni;
q)

annak rögzítését, hogy a vállalkozás vállalja, hogy a beruházást a támogatási
szerződés hatályba lépését követő egy éven belül megkezdi és három éven belül
befejezi;

r)

a támogatás biztosítékait és ellenőrzésének feltételeit, valamint

s)

az arra vonatkozó utalást, hogy a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a
csoportmentességi rendelet, e rendelet, valamint a tárgyhoz kapcsolódó egyéb
jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
10. A támogatás biztosítékai
15. §

(1)

A vállalkozás a támogatás összegének legalább százhúsz százalékáig terjedő mértékű, a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:431. §-a
szerinti, a támogatási szerződés hatályának idejére, de legalább a fenntartási időszak végéig
garanciaszerződést köt bankkal, mely mind a nem szerződésszerű teljesítés, a nemteljesítés
esetén, mind pedig egyéb súlyos szerződésszegés esetén teljeskörű felhatalmazást nyújt az
Önkormányzat számára az abban szereplő összeg lehívására.

(2)

Amennyiben a vállalkozás az Sztv. szerinti leányvállalat vagy külföldi székhelyű vállalkozás
magyarországi fióktelepe, úgy a vállalkozás jogosult az anyavállalata által kötött
garanciaszerződéssel, illetve az anyavállalata által biztosított garanciavállaló nyilatkozattal
eleget tenni a biztosítékadási kötelezettségének. Ebben az esetben azonban a vállalkozás
köteles a támogatás összegének legalább százhúsz százalékáig terjedő mértékéig valamennyi
jelenlegi és jövőbeli számlavezető pénzintézetéhez a Ptk. 6:396. §-a szerinti meghatalmazást
benyújtani, amely alapján a számlavezető pénzintézet - a támogatási szerződés vállalkozás
általi megszegése esetén - köteles a folyósított támogatás összegét az Önkormányzat javára a
vállalkozás bankszámlájáról beszedni. Ebben az esetben azonban a támogatási összeg
folyósításának feltétele, hogy a vállalkozás a számlavezető pénzintézet által záradékolt
felhatalmazás eredeti példányát az Önkormányzat részére benyújtsa. A támogatási időszak
alatt a vállalkozás valamennyi újonnan nyitott bankszámlájára vonatkozóan köteles a
felhatalmazás eredeti példányát az Önkormányzat részére benyújtani a számlanyitást követő
30 napon belül.
11. A támogatások elszámoltatása
16. §

(1)

A vállalkozás köteles a támogatási szerződés megkötését követő évtől kezdődően a
támogatási összeg felhasználásáról, illetve az újonnan létesített álláshelyek számáról a
Polgármesternek évente beszámolni a fenntartási időszak végéig.

(2)

A beszámolóban a vállalkozás utal arra, hogy a jelen rendelet szerinti kötelezettség teljesítését
mely közhiteles nyilvántartásban fellelhető adattal igazolja vagy a nem fellelhető adatok
esetén adatot szolgáltat.

(3)

A vállalkozás köteles biztosítani az ellenőrzésre jogosultak részére az ellenőrzés lehetőségét,
annak elvégzéséhez köteles adatot szolgáltatni, és az ellenőrzésben minden elvárható módon
közreműködni.

(4)

Az ellenőrzés lefolytatásához az Önkormányzat képviselője jogosult a vállalkozás hivatalos
helyiségébe - előzetes értesítés mellett - belépni, irataiba betekinteni, arról másolatot
készíteni.
17. §

(1)

(2)

A támogatás keretében a támogatás intenzitásának mértékéig elszámolható
a)

a beruházás érdekében felmerült tárgyi eszközök és immateriális javak költsége;

b)

a beruházás által újonnan létesített egyes álláshelyeknek a betöltésétől számított 24
hónapra meghatározott bérköltsége, vagy

c)

az a) és b) pontban szereplő költségtípusok kombinációja.

Az elszámolható költség az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben az alábbiak szerint
határozható meg:
a)

a tárgyi eszköznek az Sztv. 47. §-a, 48. §-a és 51. §-a szerinti költsége;

b) immateriális javak esetén a vagyoni értékű jogok és a szellemi termékek Sztv. 47.
§-a, 48. §-a és 51. §-a szerinti költsége;
c)

az ingatlan, gép, berendezés bérleti díjának vagy lízing díjának a fenntartási időszak
végéig elszámolt összege.

(3)

Az (1) bekezdés b) pontja szerint foglalkoztatott munkavállalók - Sztv. 79. §-a szerint
elszámolható - személyi jellegű ráfordításának - ide nem értve az egyéb személyi jellegű
kifizetéseket - 24 havi összege a munkakör betöltésének napjától számítva számolható el.

(4)

A tárgyi eszköz bérléséhez kapcsolódó költség elszámolható, ha
a)

a bérleti jogviszony a beruházás befejezését követő legalább három évig fennáll,
illetve

b) a lízing formájában beszerzett eszközre vonatkozó szerződés tartalmazza az
eszköznek a bérleti időtartam lejáratakor történő megvásárlására vonatkozó
kötelezettséget.
(5)

Tárgyi eszköz esetén az elszámolható költséget a szokásos piaci áron kell figyelembe venni,
ha az a vállalkozás és a vállalkozástól nem független harmadik vállalkozás között a szokásos
piaci ártól eltérő áron kötött szerződés alapján merült fel.

(6)

Az immateriális javak költsége elszámolható, ha
a)

azokat kizárólag a támogatásban részesült létesítményben használják fel,

b) az az Sztv. előírásai szerinti terv szerinti értékcsökkenési leírás alá esik,
c)

azokat szokásos piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől
vásárolják meg,

(7)

d)

azok legalább a beruházás befejezését követő három évig a vállalkozás eszközei
között szerepelnek és ahhoz a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást
nyújtották,

e)

azok költsége az elszámolható költségek legfeljebb 50%-át teszik ki.

Nem minősül elszámolható költségnek
a)

a szintentartást szolgáló tárgyi eszköz és immateriális javak költsége,

b) a korábban már használatba vett olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális
javak költsége, amelyre a vállalkozás, más vállalkozás vagy egyéni vállalkozó
állami támogatást vett igénybe,
c)

az olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége, amelyet a
beruházó nehéz helyzetben lévő, vagy csődeljárás, felszámolás vagy kényszertörlési
eljárás alatt álló beruházótól szerzett be,

d) a kérelem benyújtásának napja előtt felmerült költség, ráfordítás,
e)

a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 31/c.
pontja szerinti személygépkocsi költsége,

f)

a korábban már bárki által használatba vett tárgyi eszköz költsége, kivéve
létesítmény felvásárlása esetén a beszerzett eszköz vételárát.

12. A támogatási szerződés megszegésének jogkövetkezményei
18. §
(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 visszafizetése 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 14. § szerinti szerződéses vállalásainak teljesítése nem éri el a 80 %-ot; vagy

k)

egyéb súlyos szerződésszegést követ el.

(2)

Az (1) bekezdés szerinti felmondás esetén a vállalkozás köteles a támogatás teljes összegét a
Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti mértékű késedelmi kamattal növelten a felmondás
kézhezvételét követő 15 napon belül visszafizetni.

(3)

Szerződésszegésnek minősül az (1) bekezdés k) pontjában meghatározott mértéket
meghaladó, de nem szerződésszerű teljesítés, mely esetben a vállalkozás köteles az elmaradt
teljesítésével arányos összegű támogatásnak a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi
kamattal növelt mértékű visszafizetésére.
13. Záró rendelkezések
19. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
20. §
Ez a rendelet 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.
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