18/2011.(IX.15.) önkormányzati rendelet
az önkormányzati munkahelyteremtő támogatás rendjéről

Hatályos: 2011. szeptember 16.

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2011.(IX.15.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzati munkahelyteremtő támogatás rendjéről1
Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva
az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és
a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (II.22.) Korm. rendelet 11. §-a szerinti
jóváhagyó állásfoglalás birtokában
a következőket rendeli el:

1. Cél
1.§ A rendelet célja a vállalkozások munkahelyteremtésének támogatásával a pétfürdői
lakóhellyel rendelkező álláskeresők munkához jutásának megkönnyítése.

2.§

Az 1.§-ban meghatározott cél megvalósítása érdekében a Képviselő-testület éves
költségvetéséről szóló rendeletében fedezetet biztosít, melynek összegét igény esetén - a
település anyagi lehetőségeitől függően - év közben módosítja.

3.§ A Képviselő-testület a megvalósításra pályázati rendszert működtet, melynek feltételeit,
az eljárás rendjét e rendelet szabályozza. A pályázatot a helyben szokásos módon,
valamint az önkormányzati honlapon kell meghirdetni.
2. Támogatás
4.§ A pályázaton elnyerhető támogatás mértéke: a pályázatban felvállalt munkavállalói
létszám után fizetendő munkáltatói járulék összege minimum 2, maximum 4 hónapig.
5.§ A támogatás feltétele, hogy a vállalkozó
1) pétfürdői lakóhellyel – e rendelet hatálybalépésekor és a munkaszerződés
megkötésekor is – rendelkező regisztrált munkanélkülit e rendelet hatályba lépését
követően alkalmaz,
2) kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás folyósításának ideje alatt alkalmazotti
létszámát nem csökkenti,

1

Megalkotta a Képviselő-testület a 2011. szeptember 14-i ülésén.

18/2011.(IX.15.) önkormányzati rendelet
az önkormányzati munkahelyteremtő támogatás rendjéről

Hatályos: 2011. szeptember 16.

3) kötelezettséget vállal arra, hogy az alkalmazott pétfürdői munkavállalót alkalmazásban
tartja a támogatás lejártát követően minimum 1 hónapig,
4) a beadott pályázattal kapcsolatban felmerülő hiánypótlást teljesíti,
5) ugyanerre a célra más, központi forrásból származó támogatást nem vesz igénybe,
6) nyilatkozik a megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben
kapott valamennyi csekély összegű (de minimis) támogatásáról.
6.§ A támogatás kifizetésének feltétele a 4. melléklet szerinti támogatási szerződés megkötése,
melynek része a megkötött munkaszerződés másolata.
7.§

(1) A támogatás folyósítását egy fő munkavállaló alkalmazása esetén a rendelet 2.
melléklete szerinti adatlapon kell igényelni, havi rendszerességgel.
(2) A támogatás folyósítását több munkavállaló alkalmazása esetén a rendelet 2. és 3.
melléklete szerinti adatlapon kell igényelni, havi rendszerességgel.
(3) A folyósítás havonta utólag átutalással történik, melynek feltétele a munkavállaló
tárgyhavi bér és járulékai megfizetésének igazolása az (1)-(2) bekezdésben, valamint a
támogatási szerződésben rögzítettek szerint.
(4) Az 5.§ 3) pontjában meghatározott idő leteltét követően a vállalkozó köteles a (2)
vagy (3) bekezdés szerinti adatlapot benyújtani ellenőrzés céljából.

8.§ (1) Amennyiben támogatott a jogszabályi és szerződéses kötelezettségeinek nem tesz
eleget, úgy a támogatott időtartam-, illetve létszám arányában a mindenkori jegybanki
alapkamat kétszeresével növelt visszafizetési kötelezettség terheli.
(2) A visszafizetésre a vállalkozót a polgármester kötelezi, melynek a vállalkozó a
kötelezés kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles eleget tenni.
3. Pályázat
9.§ Pályázatot nyújthatnak be egyéni és társas vállalkozások, amennyiben megfelelnek a
rendeletben foglalt feltételeknek
10.§ (1) A pályázatot a rendelet 1. melléklete szerinti adatlapon Pétfürdő Nagyközség
Önkormányzat Polgármesterének, a Polgármesteri Hivatal 8105. Pétfürdő, Berhidai u. 6.
címezve, „munkahelyteremtés” jelszóval ellátva kell benyújtani.
(2) A beérkezett pályázatokat a polgármester ellenőrzi. Hiányosan benyújtott pályázat
esetében a pályázót írásban felhívja 3 napos határidővel a hiány pótlására. Ha a pályázó a
hiánypótlást nem teljesíti, pályázatát elbírálás céljából nem lehet a bírálatra jogosult elé
terjeszteni.
11.§ A pályázat benyújtása folyamatos.
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12.§ A beérkezett pályázatokat a Képviselő-testület 30 napon belül elbírálja és dönt a
támogatásról. Amennyiben hiánypótlásra kerül sor, úgy e határidő a hiánypótlás
teljesítésétől kezdődik. Amennyiben a 30 napos időtartam alatt a Képviselő-testület nem
ülésezik, döntését a 30. nap lejártát követő első ülésén hozza meg.
4. A támogatás nyújtására vonatkozó további szabályok
13. § (1) Jelen rendelet alapján nyújtott támogatások csekély összegű támogatásnak
minősülnek, amelyeket kizárólag az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88.
cikkelyének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006.
december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1998/2006/EK bizottsági
rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani.
(2) A 1998/2006/EK bizottsági rendelet alapján de minimis támogatás nyújtható
valamennyi ágazat vállalkozásai számára az alábbi kivételekkel:
a) a 104/2000/EK tanácsi rendelet (HL L 17., 2000.1.21., 22.0.) hatálya alá tartozó,
halászathoz vagy akvakultúrához kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozásoknak nyújtott
támogatás;
b) a Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével
foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott támogatás;
c) a Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásában és
forgalmazásában tevékeny vállalkozásoknak nyújtott támogatás, az alábbi esetekben:
1. amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett
vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,
2. amennyiben a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges
továbbítástól függ;
d) harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek
támogatása, nevezetesen az exportált mennyiségekhez közvetlenül kapcsolódó támogatás;
értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével vagy exporttevékenységgel
összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal kapcsolatos támogatás;
e) az import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatás;
f) az 1407/2002/EK rendelet értelmében a szénágazatban tevékenységet folytató
vállalkozásoknak nyújtott támogatás;
g) a teherszállító járművek megvásárlására a kereskedelmi fuvarozás terén működő
vállalkozások számára nyújtott támogatás;
h) a nehéz helyzetben lévő vállalkozásoknak nyújtott támogatás.2
(3) Egy vállalkozásnak bármely forrásból csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt
támogatás összege – három pénzügyi év vonatkozásában – nem haladhatja meg a 200 000, a
közúti szállítási ágazat esetében a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget.3
(4) Minden egyes új csekély összegű (de minimis) támogatás odaítélésekor az adott
pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt de minimis támogatás teljes
összegét kell figyelembe venni.
(5) A csekély összegű (de minimis) támogatás ugyanazon elszámolható költségek
vonatkozásában nem halmozható állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg
2

A Bizottság 2006. december 15-i 1998/2006/EK rendelete a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis
támogatásokra való alkalmazásáról 1. cikk 1. bekezdés.
3
A Bizottság 2006. december 15-i 1998/2006/EK rendelete a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis
támogatásokra való alkalmazásáról 2. cikk 2. bekezdés.
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meghaladná a támogatási intenzitás a Bizottság 800/2008/EK általános csoportmentességi
rendeletében vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott mértéket.4
(6) A támogatást nyújtó köteles írásban tájékoztatni a kedvezményezettet a támogatás
előrelátható összegéről (bruttó támogatástartalomban kifejezve) és annak csekély összegű (de
minimis) jellegéről, kifejezetten utalva a 1998/2006/EK bizottsági rendeletre – hivatkozva
annak pontos címére és az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésére.5
(7) A támogatás odaítélését megelőzően az érintett vállalkozás írásos vagy elektronikus
formában készített nyilatkozatot köteles eljuttatni a támogató részére, a vállalkozás által a
megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi
csekély összegű (de minimis) támogatásról.6
(8) A (7) bekezdés szerinti nyilatkozat mintáját e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
4. Záró rendelkezések
13. § A
14. § E rendelet 2011. Szeptember 16-án lép hatályba.
15.§ Hatályát veszti az önkormányzati munkahelyteremtő támogatás rendjéről szóló
17/2011.(VIII.31.) önkormányzati rendelet.

Horváth Éva
polgármester

Jánosiné Izsó Ildikó
jegyző

Kihirdetési záradék:

E rendelet kihirdetve: 2011. szeptember 15-én.
Jánosiné Izsó Ildikó
jegyző

4

A Bizottság 2006. december 15-i 1998/2006/EK rendelete a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis
támogatásokra való alkalmazásáról 2. cikk 5. bekezdés.
5
A Bizottság 2006. december 15-i 1998/2006/EK rendelete a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis
támogatásokra való alkalmazásáról 3 cikk 1. bekezdés.
6
A Bizottság 2006. december 15-i 1998/2006/EK rendelete a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis
támogatásokra való alkalmazásáról 3 cikk 1. bekezdés.
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1. melléklet a …./….(…..) önkormányzati rendelethez
ADATLAP
A TÁMOGATÁSI KÉRELEMHEZ
1. A támogatott adatai
a) Kérelmező teljes neve: ……………………………………………………………………….
b) Kérelmező székhelye: …………………………………………………………………...….
c) Kérelmező képviselője: ….…………………………………………………………………...
d) Kérelmező cégjegyzékszáma/vállalkozói igazolvány száma: ……………………………….
e) Kérelmező adószáma:………………………………………………………..
f) Foglalkoztatotti létszám a pályázat beadását megelőző hónapban: …. fő
g) Alkalmazni kívánt létszám: …. fő
h) Igényelt támogatás mértéke: ………………. Ft/fő/hó
i) Igényelt támogatás ideje: …………………... hó
2. A támogatott nyilatkozatai
a) Kijelentem, hogy a támogatással érintettel azonos vagy hasonló munkakörben
foglalkoztatott munkavállaló(k) munkaviszonyát a támogatási felhívást megelőző 2
hónapban a működési körben felmerülő okból, rendes felmondással illetve felmentéssel
nem szüntettem meg.
b) Vállalom, hogy támogatott többletlétszám folytán keletkező új álláshelyet kizárólag
pétfürdői lakóhellyel rendelkező munkanélküliek köréből töltöm be.
c) Vállalom, hogy a támogatás időtartama alatt a támogatott és a vele hasonló munkakörben
foglalkoztatott munkavállaló(k) munkaviszonyát működési okból rendes felmondással
nem szüntetem meg.
d) Vállalom, hogy a támogatás ideje után a munkavállalót legalább 1 hónapig alkalmazásban
tartom.
e) Tudomásul veszem, mint munkáltató, hogy ha a rendezett munkaügyi kapcsolatok fentiek
szerinti feltételrendszerének nem felel meg, úgy támogatásban nem részesülhetek.
f) Hozzájárulok továbbá ahhoz, hogy az Önkormányzat a támogatás odaítéléséhez és
teljesítéséhez szükséges mértékben vállalkozásomnál ellenőrzést végezhet.
g) Tudomásul veszem, hogy amennyiben a támogatás elnyeréséről és a szerződés
megkötésére felhívó értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül nem kötöm meg
a támogatási szerződést Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatával, akkor ezt az
önkormányzati támogatásról való lemondásomnak kell tekinteni.
Alulírott nyilatkozom, hogy a kérelmemben és a jelen nyilatkozatban foglalt adatok,
információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak, hitelesek.
Pétfürdő, ……………………….
……………………………
aláírás
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2. melléklet a …./….(…..) önkormányzati rendelethez
ADATLAP
Munkahelyteremtő támogatás elszámolásához

1. A kérelmező adatai:
a) Neve: ......................................................................................................................................
b) Címe: ......................................................................................................................................
c) Adószáma: ..............................................................................................................................
2. Munkavállaló adatai:
a) Neve: ………………………………………………………………………………………..
b) Lakcíme:……………………………………………………………………………………...
c) Adóazonosítója: ……………………………………………………………………………..

3. Munkaviszony adatai:
a) Ledolgozott hónap: …………………………………………………………………………..
b) Munkabére/hó: ……………………………………………………………………………….
c) Munkáltatói járulék/hó: ………………………………………………………………………
d) Igényelt támogatás/Ft.: ………………………………………………………………………

Kelt:……………………..
………………………………………..
aláírás
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3. melléklet a …./….(…..) önkormányzati rendelethez

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP
Munkahelyteremtő támogatás elszámolásához
1. A kérelmező adatai:
a) Neve: ......................................................................................................................................
b) Címe: ......................................................................................................................................
c) Adószáma: ..............................................................................................................................
2. Munkavállalók összesített adatai:
a) Létszám: …………………………………………………………………………………….
b) Hónap: …………………………………………………………………………………….

3. Munkaviszony adatai:
a) Munkabér/hó összesen: …………………………………………………………………….
b) Munkáltatói járulék/hó összesen: ………………………………………………………….
c) Igényelt támogatás összesen: ………………………………………………………………

Kelt:……………………..

………………………………………..
aláírás

4. melléklet a …./….(…..) önkormányzati rendelethez
7

18/2011.(IX.15.) önkormányzati rendelet
az önkormányzati munkahelyteremtő támogatás rendjéről

Hatályos: 2011. szeptember 16.

MUNKAHELYTEREMTŐ TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
mely létrejött egyrészről …………………….. (cím,a.sz. képviseli) – a továbbiakban:
Vállalkozó,
másrészről Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata (8105. Pétfürdő, Berhidai u. 6. képviseli:
Horváth Éva polgármester) – a továbbiakban: Önkormányzat között,
Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati
munkahelyteremtő támogatás rendjéről szóló____/2011. (____) önkormányzati rendelete
alapján az alábbi feltételek mellett:
1.

A Vállalkozó vállalja, hogy a 2011 _____.-tól 2011 _______-ig. a pályázatának beadását
megelőző 2 hónap munkavállalói létszámán felül ___ fő munkavállalót a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény hatályos rendelkezései szerint
foglalkoztat. Vállalja, hogy a többlet álláshelyre pétfürdői lakóhellyel rendelkező
regisztrált munkanélkülieket alkalmaz és a szerződésben rögzített időben rendes
felmondással munkaviszonyukat nem szünteti meg.

2.

Az Önkormányzat vállalja, hogy az önkormányzati munkahelyteremtő támogatás
rendjéről szóló ____/2011. (____) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: Ör.)
foglalt feltételek teljesülése estén a Vállalkozó által alkalmazott 1.) pontban rögzített
többletlétszám kifizetett munkabérének igazolt és megfizetett járulékát utólagosan vissza
nem térítendő támogatás formájában megtéríti az elszámolást követő 15 napon belül. A
jelen szerződés alapján a Vállalkozó által igénybe vehető támogatás összege ____
hónapra _________Ft/hó, mindösszesen ________-Ft.

3.

Jelen szerződés keretén belül munkaviszony alatt olyan foglalkoztatási jogviszonyt kell
érteni, mely esetén a foglalkoztatott nem rendelkezik egyéb, a Munka Törvénykönyv
hatálya alá tartozó, teljes- vagy részmunkaidősnek minősülő munkaviszonnyal.
A jelen szerződés keretén belül nem tekintendő új, többlet létszámot eredményező
foglalkoztatásnak, amikor a kérelmező önmagát kívánja foglalkoztatni egyéni, illetőleg
társas vállalkozási formában.

4.

A Vállalkozónak a támogatott foglalkoztatottak létszámáról és munkaügyi adatairól
nyilvántartást kell vezetnie. A támogatott köteles felhívás esetén a foglalkoztatottak
adatairól azonnali tájékoztatást nyújtani Önkormányzat részére.

5.

Amennyiben jelen szerződés 1.) pontjában jelzett vállalás nem, illetve csak részben
valósul meg, a munkahelyteremtő támogatás a jegybanki alapkamat kétszeresével növelt
értéke visszafizetési kötelezettséggé válik. A visszafizetés esedékessége a nem teljesített
hónap első napja. Fizetési határidő: a felszólítás kézhezvételétől számított 15 banki nap.

6.

A jelen szerződés alapján nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül,
amelyet kizárólag az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkelyének a
csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december
15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379/5. 2006.12.28.) (a továbbiakban
1998/2006/EK bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani.
Egy vállalkozásnak bármely forrásból csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt
támogatás támogatástartalma – három pénzügyi év vonatkozásában – nem haladhatja meg
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a 200. 000 eurónak, a közúti szállítási ágazat esetében a 100. 000 eurónak megfelelő
forintösszeget. Minden egyes új csekély összegű (de minimis) támogatás odaítélésekor az
adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt de minimis
támogatás teljes összegét kell figyelembe venni.
A csekély összegű (de minimis) támogatás ugyanazon elszámolható költségek
vonatkozásában nem halmozható állami támogatással, amennyiben az így halmozott
összeg meghaladná a támogatási intenzitás a Bizottság 800/2008/EK általános
csoportmentességi rendeletében vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában
meghatározott mértéket.
A kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig
meg kell őriznie, és a támogató ilyen irányú felhívása esetén köteles azokat bemutatni. A
csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság
kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.
7.

A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Vállalkozó pályázatának feltételeként
benyújtott „Adatlap a támogatási kérelemhez” és az Ör. 5. melléklete szerinti nyilatkozat.

8.

Jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt írták alá.

Pétfürdő, 2011 ……………………………
………………………………..
Önkormányzat

…………………………………..
Vállalkozó
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5. melléklet a …./….(…..) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT
Pályázó teljes neve: ….………………………………………………………………………
Pályázó székhelye/telephelye: ….……………………………………………………………
Alulírott/ak, mint cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő/k a pályázó képviselőjeként, a
pályázó nevében eljárva az alábbiakat nyilatkozom/zuk:
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a folyamatban lévő pénzügyi évben
és a megelőző két pénzügyi évben az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88.
cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló
1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379/5, 2006. 12. 28.) alapján csekély összegű (de
minimis) támogatásban


nem részesültem*



részesültem*, az alábbi jogcímeken, és összegben:
Támogatási jogcím

Támogatás összege

1.
2.
3.
4.
5.
…….., 2011. …………………………
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