
 

 

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 
23/2009./VI.29./ sz. r e n d e l e t e 

 
A vállalkozások foglalkoztatás-növelő támogatásáról 

 
 
 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 
87. és 88. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 
1998/2006/EK bizottsági rendeletre, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
16. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja. 
 
 

1. § 
A rendelet célja 

 
Jelen rendelet célja a helyi mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása, a 
foglalkoztatottság növelése és elsősorban a tatai álláskeresők munkához jutásának elősegítése. 
 
 

I. fejezet 
 

2. § 
A rendelet hatálya 

 
Jelen rendelet hatálya kiterjed Tata Város közigazgatási területén székhellyel, telephellyel, 
valamint fiókteleppel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozásokra, továbbá a 
szövetkezetekre, valamint az 1990. évi V. törvény szerinti egyéni vállalkozókra, illetőleg az 
1994. évi LV. törvény 3. §-a szerinti családi gazdaságokra és családi gazdálkodókra, 
amennyiben megfelelnek a rendeletben foglalt feltételeknek. 

 
 

3. § 
A támogatás forrása 

 
A támogatás forrása Tata Város mindenkori éves költségvetésében meghatározott 
keretösszeg. 

 
 

4. § 
Értelmező rendelkezések 

 
a) mikrovállalkozás: a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek 
nyilvánításáról szóló 800/2008 EK számú bizottsági rendelet I. számú mellékletében foglaltak 
szerint az a vállalkozás, amelynek az összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és 
éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő 
forintösszeg. 
 
 
 
A rendelet megalkotásának napja: 2009. június 24. 



 

 

b) kisvállalkozás: az a vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél 
kevesebb, és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak 
megfelelő forintösszeg. 
c) középvállalkozás: minden olyan vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatotti létszáma 
250 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő 
forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 
d) nem minősül mikro-, kis- illetőleg középvállalkozásnak: az a vállalkozás, amelyben az 
állam, vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése – tőke vagy 
szavazati joga alapján – külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot. 
e) új álláshely: a támogatott kérelem benyújtását követően létesített új, a jelen Rendeletben 
meghatározott mértékben támogatott olyan álláshely, melyet a munkavállaló 
munkaviszonyban lát el. 
f) átlagos korrigált statisztikai állományi létszám: a vállalkozás által kizárólag Tata Város 
közigazgatási területén létesített székhelyen vagy telephelyen, bármely állománycsoportban, 
teljes- vagy részmunkaidőben foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma.  
 
 

II. fejezet 
 

5. § 
A csekély összegű támogatásra vonatkozó rendelkezések 

 
(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 - HL L sorozat 379/5 2006.12.28. – (a továbbiakban 
1998/2006/EK bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani. 
 
(2) Az 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., 2000.01.21., 22.o.) 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: 

ca)  amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az      
érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján 
kerül rögzítésre, 

cb)  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 áru 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. 
 



 

 

(3) Egy vállalkozásnak bármely forrásból csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt 
támogatás támogatástartalma – három pénzügyi év vonatkozásában – nem haladhatja meg a 
200.000, a közúti szállítási ágazat esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget. 
 
(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 
meghaladná a támogatási intenzitás csoportmentességi rendeletben vagy az Európai Bizottság 
jóváhagyó határozatában meghatározott mértéket. 
 
(6) A támogatást nyújtó köteles írásban tájékoztatni a kedvezményezettet, arról, hogy de 
minimis támogatásban részesül. A tájékoztatásnak kifejezetten utalnia kell a 1998/2006/EK 
bizottsági rendeletre – hivatkozva annak pontos címére és az Európai Közösség Hivatalos 
Lapjában való kihirdetésére – valamint meg kell határoznia a támogatás pontos összegét 
támogatástartalomban kifejezve.  
 
(7) A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a 
támogatási döntés napjától számított tíz évig megőrizni. 
  
(8) A támogatás odaítélését megelőzően az érintett vállalkozás, írásos vagy elektronikus 
formában készített nyilatkozatot köteles eljuttatni a Polgármester részére, a vállalkozás által a 
megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi 
csekély összegű (de minimis) támogatásról. 
 
 

6. § 
A támogatás összege 

 
(1) A helyi vállalkozások munkahelyteremtő – vissza nem térítendő – támogatásának összege 
a létesített új, teljes idejű (napi 8 órás) foglalkoztatást biztosító álláshelyenként egyszeri 
maximum 500.000,- Ft, részmunkaidős – legkevesebb napi 6 órás - foglalkoztatás esetén a 
teljes, napi 8 órás munkaidőhöz és a maximum 500.000,- Ft összegű egyszeri támogatáshoz 
viszonyítottan arányosan kerül megállapításra. 

(2)1 Egy pályázó 3 egymást követő üzleti éven belül maximum 1.000.000,- Ft összegű 
támogatásra jogosult a benyújtott pályázatainak számától függetlenül, kivéve, ha a pályázó 
úgy nyújt be pályázatot ezen 3 üzleti éven belül ismételten, hogy az újabb pályázatát 
megelőző naptári évben ezen rendelet alapján elnyert támogatással foglalkoztatott 
munkavállalókon felül, legalább az éves átlagos állományi létszáma meghaladja a 10 
munkavállalót. 

 
7. § 

Pályázati felhívás közzététele 
 
(1) A keretösszeget meghatározó költségvetés elfogadása után, a 85/2004. (IV.19.) Korm. 
rendelet 23. § -ban foglalt bejelentési kötelezettség teljesítését követő 30 napon belül a 
Képviselő-testület pályázati felhívást tesz közzé a helyben szokásos módon. 
                                                           
1 Módosította: 31/2013(X.31.) ÖR. 1. §-a. Hatályos: 2013. november 4. napjától. 



 

 

 
(2) A beérkezett pályázatok elbírálását követően a fel nem használt összeg terhére újabb 
felhívás 30 napon belül kerül közzétételre. 
 
 
 

III. fejezet 
Támogatás Igénybevétele 

 
8. § 

A támogatási kérelem benyújtása 
 
(1) A támogatásra vonatkozó kérelmet Tata Város Polgármesteréhez címezve kell benyújtani.  
 
(2) A kérelem benyújtását követően a Polgármester ellenőrzi, hogy a kérelem megfelel-e jelen 
rendeletben meghatározott követelményeknek. Amennyiben a kérelem nem jogosulttól 
származik, vagy egyebekben nem felel meg jelen rendeletben meghatározott feltételeknek a 
kérelem érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerül. 
 
(3) Abban az esetben, ha a kérelem hiányos, a Polgármester 8 napos határidővel hiánypótlási 
felhívást bocsát ki. 
 
(4) Eredménytelen hiánypótlási felhívást követően a kérelem érdemi elbírálás nélkül 
elutasításra kerül.  
 
 

9. § 
A kérelem tartalma 

 
 (1) Minden benyújtott kérelemnek tartalmaznia kell: 
a) a kérelmező rövid bemutatását, tulajdonosi összetételét, gazdálkodási és foglalkoztatási 
adatait, pénzügyi helyzetének értékelését, 
b) a létesíteni kívánt álláshelyek számát, így az igényelt támogatás összegét, 
c) nyilatkozatot a kérelem évét megelőző két lezárt gazdasági év foglalkoztatási adatairól, 
amennyiben a kérelmező rendelkezik legalább két lezárt gazdasági évvel; egy lezárt gazdasági 
év esetén a nyilatkozatban az adott lezárt év foglalkoztatási adatait kell feltüntetni; lezárt 
gazdasági év hiányában a kérelem benyújtásakor érvényes foglalkoztatási adatokról kell 
nyilatkozni; 
d) 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, 
e) nyilatkozatot foglalkoztatási kötelezettség vállalásáról, valamint arról, hogy az álláshelyet 
elsősorban tatai lakóhellyel/tartózkodási hellyel rendelkező álláskeresők közül tölti be, 
f) felhatalmazást azonnali beszedési megbízás benyújtására a támogatott valamennyi 
jelenlegi bankszámlájára, illetve a pénzintézeti jelzőszám változásának bejelentési 
kötelezettségére vonatkozó nyilatkozatot, 
g) kötelezettségvállalást tartalmazó nyilatkozatot arra nézve, hogy az újonnan nyitott 
bankszámlára  vonatkozóan a kérelmező felhatalmazást ad azonnali beszedési megbízás 
benyújtására, 
h) a kérelmező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy kifejezetten hozzájárul közölt adatainak 
nyilvántartásához, illetőleg az adatok valóságtartalmának a kérelem ellenőrzését végző Iroda 
általi ellenőrzéséhez, 
i) a kérelem benyújtásának évére vonatkozó üzleti tervet,   
j) nyilatkozatot, hogy a pályázó nem áll kizáró okok hatálya alatt, 
k) nyilatkozatot az igénybe vett csekély összegű támogatásokról. 



 

 

 
10. § 

A kérelem ellenőrzése 
 

(1) A benyújtott kérelmek ellenőrzését a Polgármester végzi. A Polgármester a kérelemben 
foglaltak valóságtartalmának ellenőrzésére a benyújtási folyamat bármelyik részében jogosult. 
 
(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzés a kérelmező által benyújtott iratok, nyilatkozatok, 
valamint a szolgáltatott adatok alapján, továbbá helyszíni ellenőrzés útján történik.  
 
(3) A helyszíni ellenőrzés során a támogatást kérő vállalkozás köteles együttműködni, ennek 
keretében a kért iratokat bemutatni, illetve adatokat szolgáltatni. Amennyiben ezen 
kötelezettségét megszegi, a kérelem elutasításra kerül. 
 
 

11. § 
A kérelem elbírálása, támogatási szerződés megkötése 

 
(1) A benyújtott kérelmet a Képviselő-testület bírálja el a pályázati kiírásban meghatározott 
határidőig. Az elbírálás a pályázati felhívás közzétételének mellékleteként meghatározott 
szempontrendszer szerint pontozás alapján történik. 
 
(2) A benyújtott kérelmet a mindenkori gazdasági ügyekkel foglakozó bizottság véleményezi, 
és döntési javaslatot készít a Képviselő-testület részére. 
 
(3) A támogatásban részesülővel az Önkormányzat köt szerződést. A megállapodásnak 
tartalmaznia kell a jelen rendelet szerinti jogokat és kötelezettségeket, a szerződésszegés 
jogkövetkezményeit, elszámolási kötelezettséget, visszafizetési kötelezettséget, a csekély 
összegű támogatás igénybevételről szóló záradékot. 
 
(4) Nem részesülhet támogatásban az a vállalkozás, amely a kérelem benyújtásakor 
a) csőd- vagy felszámolási eljárás alatt áll, 
b) az Önkormányzattal, illetőleg önkormányzati költségvetési szervvel, részben vagy 
egészben önkormányzati tulajdonú gazdasági társasággal szemben lejárt esedékességű 
tartozása van, 
c) helyi adótartozással rendelkezik, 
d) a kérelem benyújtásakor egyéb lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van. 
 
(5) Nem részesülhet támogatásban az a vállalkozás, amelynek ügyvezető szervei, tulajdonosi 
köre bizonyítható módon valós többletfoglalkoztatottsági szándék nélkül, a támogatás 
megszerzése érdekében hozta létre a kérelmező vállalkozást, szüntette meg korábbi 
vállalkozását vagy hajtott végre létszám-átcsoportosítást a helyi vállalkozásai, illetve annak 
székhelyei, telephelyei között. 

 
 

12. § 
A támogatási összeg folyósítása 

 
A támogatási összeg folyósítására a támogatási szerződés megkötését követő 15 napon belül 
kerül sor. 
 
 
 



 

 

 
13. § 

A támogatás igénybevétele, ellenőrzés 
 
(1) Támogatásban részesülő a támogatási szerződés megkötését követő 15 napon belül 
munkaszerződés benyújtásával köteles igazolni az új álláshely létesítését. 
 
(2) A munkahelyteremtő támogatás esetén a támogatásban részesülőnek vállalnia kell, hogy 
Tata Város közigazgatási területén lévő székhelyén és/vagy telephelyén, illetőleg fióktelepén 
meglévő, a kérelemben meghatározott számban növelt átlagos korrigált statisztikai állományi 
létszámát a kérelem benyújtását követően legalább két éven keresztül fenntartja és betölti. A 
támogatás a megnövelt átlagos korrigált statisztikai állományi létszám legalább két éven át 
történő fenntartását kell, hogy eredményezze a támogatott vállalkozásnál.  
Az Önkormányzat a támogatott új álláshelyek vonatkozásában a már működő kérelmező 
esetén kizárólag a támogatást megelőző, átlagos korrigált statisztikai állományi létszám felett 
működtetni vállalt álláshelyeket támogatja. Azon vállalkozások tekintetében, melyeknél a 
működés az egy évet  nem éri el, a havi átlagos korrigált statisztikai állományi létszámot kell 
figyelembe venni azzal, hogy a havi adatokból a számtani átlag szabályai szerint kialakított 
kalkulált korrigált statisztikai állományi létszám az irányadó. 
 
(3) A támogatás igénybevételének feltétele a kérelmező nyilatkozata, amelyben vállalja, hogy 
az új álláshelyet a kérelem benyújtását követően megkötendő munkaszerződés keretében 
legalább két éven keresztül folyamatosan fenntartja és betölti. A kérelmező vállalja, hogy az 
új álláshelyen alkalmazott munkavállalót teljes vagy legkevesebb napi 6 órás 
részmunkaidőben, az 1992. évi XXII. törvény (Mt.) hatályos rendelkezései szerint 
foglalkoztatja.  
 
(4) Az álláshely betöltésének megváltozásáról 8 napon belül értesíti a Polgármestert. 
 
(5) A kérelmező vállalja, hogy a támogatás iránti kérelemben foglaltaknak megfelelő 
meghatározott többletlétszám folytán keletkező új álláshelyet elsősorban tatai állandó 
lakhellyel – ennek hiányában tartózkodási hellyel – rendelkező regisztrált munkanélküliek 
köréből tölti be. Amennyiben a Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Tatai 
Kirendeltsége nem tud megfelelő – a benyújtott kérelemben előre meghatározott – 
képesítéssel rendelkező regisztrált munkanélkülit/álláskeresőt kiközvetíteni, a vállalkozás a 
többletlétszámot a nem regisztrált, elsősorban tatai állandó lakóhellyel rendelkező 
munkanélküliek/álláskeresők köréből is betöltheti. 
 
(6) A támogatott nyilvántartást készít a létrehozott álláshelyhez kapcsolódó bér-és 
járulékfizetési kötelezettség teljesítéséről. A támogatott köteles írásbeli felhívás esetén a 
nyilvántartott adatokról tájékoztatást nyújtani az ellenőrzést végző részére. 
 
(7) A kérelmező köteles vállalni, hogy a támogatási szerződés aláírásától számított legalább 
három évig Tata Város közigazgatási területén tartja fenn a vállalkozás székhelyét és/vagy 
telephelyét, illetőleg fióktelepét. 
 
(8) A támogatásban részesült vállalkozás köteles biztosítani az ellenőrzésre jogosultak részére 
az ellenőrzés lehetőségét, annak elvégzéséhez, legfeljebb nyolc napos határidőn belül köteles 
adatot szolgáltatni, segítséget nyújtani. 
 
 
 
 



 

 

 
14. § 

A visszatérítés szabályai 
 
(1) Amennyiben támogatott jelen rendeletben és szerződésben vállalt kötelezettségeinek nem 
tesz eleget, úgy a támogatással érintett álláshely(ek)re eső, kifizetett támogatás teljes összegét, 
a visszafizetési kötelezettség keletkezésének időpontjában, az aktuális jegybanki alapkamat 
kétszeresével növelten köteles visszafizetni. 
 
(2) Önkormányzat a fenti visszatérítési kötelezettség fennállását minden támogatott 
vonatkozásában támogatott álláshelyenként külön vizsgálja, illetve jogszabály-vagy 
szerződésszegés esetén külön állapítja meg.  
 
(3) Nem terheli visszafizetési kötelezettség az egyéni vállalkozó örököseit, ha a jelen 
rendeletben foglalt kötelezettségeknek a vállalkozás az egyéni vállalkozó halála miatt nem tud 
eleget tenni, feltéve hogy a vállalkozást sem az elhunyt egyéni vállalkozó örökösei, sem túlélő 
házastársa nem folytatja  
 
(4) A visszatérítési kötelezettség teljesítésének határideje a kötelezettség fennállásának 
Önkormányzat általi megállapítását, illetőleg az erről szóló értesítés támogatott általi 
kézhezvételét követő 30 nap. 
 
 

15. § 
 

Záró rendelkezések 
 
 
 

Jelen rendelet 2009. július 01. napján lép hatályba.  
 
 
 
 
 
 

   Michl József                 dr. Horváth Tivadar  
  polgármester                  jegyző 


