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Érd Megyei Jogú Város Közgyûlése
51/2009. (IX. 11.) KGY.

r e n d e l e t e
a vállalkozásoknak

nyújtandó támogatások  
feltételrendszeréről

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 
a Magyar Köztársaság Alkotmánya 
44/A § (2) bekezdésében és a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésé
ben kapott felhatalmazás alapján, 
az Európai Közösséget létrehozó 
Szerződés 87. cikkének (1) bekez
dése szerinti állami támogatá
sokkal kapcsolatos eljárásról és 
a regionális támogatási térképről 
szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban 85/2004. 
Korm. rendelet), valamint a 
Szerződés 87. és 88. cikke alkalma
zásában a támogatások bizonyos 
fajtáinak a közös piaccal össze
egyeztethetőnek nyilvánításáról 
(általános csoportmentességi ren
delet) szóló 800/2008/EK számú 
bizottsági rendelet (a továbbiak
ban 800/2008/EK rendelet), illetve 
az Európai Közösséget létrehozó 
Szerződés 87. és 88. cikkének a cse
kély összegű támogatásokra való 
alkalmazásáról szóló 1998/2006/
EK bizottsági rendelet (további
akban: 1998/2006/EK rendelet) 
figyelembevételével Érd Megyei 
Jogú Város Önkormányzata által 
nyújtott támogatásokkal kapcsola
tos eljárásról az alábbi rendeletet 
alkotja:

A rendelet célja
1. § Jelen rendelet célja Érd Megyei 
Jogú Város Önkormányzata (továb
biakban: önkormányzat) által köz
vetve vagy közvetlenül szerződés 
alapján Érden székhellyel, telep
hellyel vagy az Európai Gazdasági 
Térség területén székhellyel és 
Érden fiókteleppel rendelkező jogi 
személyiségű vagy jogi személyi
ség nélküli gazdasági társaságok, 
egyéni vállalkozások, szövetkeze
tek (továbbiakban: vállalkozások) 
részére juttatott támogatások oda
ítélésének, nyújtásának és elszá
moltatásának eljárási rendjének 
szabályozása. 

A rendelet hatálya
2. § Jelen rendelet hatálya kiter
jed az önkormányzat mindenkori 
költségvetésében szereplő célelő
irányzatok terhére – nem szociális 
ellátásként – nyújtott, az EK szer
ződés 87. cikkének (1) bekezdése 
értelmében állami támogatásnak 
minősülő, nem normatív, fejlesz
tési, illetve működési célra bizto
sított valamennyi pénzbeli támo
gatásra.

A rendelet alapján nyújtható 
egyes támogatások
3. § (1) Jelen rendelet alapján a 
mindenkori költségvetés előirány
zatai terhére az önkormányzat által 
vissza nem térítendő támogatások 
nyújthatók.
(2) Amennyiben a kedvezménye
zett a közösségi jog szerint vállal
kozásnak minősül és a támogatást 
gazdasági jellegű tevékenységéhez 
kapja, abban az esetben a részé
re az alábbi támogatási kategóriák 
szerint nyújtható vissza nem térí
tendő támogatás: 
a) az 1998/2006/EK rendelet sze
rinti csekély összegű – ún. de mini
mis – támogatás,
b) a 800/2008/EK rendelet szerinti 
képzési célú támogatás.

Értelmező rendelkezések
4.§ E rendelet alkalmazásában:
1. állami támogatás: az Európai 
Közösséget létrehozó Szerződés 
(a továbbiakban: EK Szerződés) 
87. cikkének (1) bekezdése és a 
85/2004. Korm. rendelet 1. § 5. 
pontja szerinti csekély összegű 
támogatás (a továbbiakban: támo
gatás);
2. általános képzés: a 800/2008/EK 
rendelet 38. cikkének 2. pontjában 
meghatározott képzés;
3. egyéni vállalkozás: az egyéni 
vállalkozásról szóló 1990. évi V. 
törvény 2. §ban meghatározott 
vállalkozás;
4. fogyatékkal élő munkavállaló: a 
800/2008/EK rendelet 2. cikk 20. 
pontjában meghatározott munka
vállaló;
5. gazdasági társaság: a gazdasá
gi társaságokról szóló 2006. évi 

IV. törvény 2. § (2) bekezdésében 
meghatározott társaság;
6. hátrányos helyzetű munkavál
laló: a 800/2008/EK rendelet 2. 
cikk 18. pontjában meghatározott 
munkavállaló;
7. kis és középvállalkozások 
(KKV): az a vállalkozás, amely a 
támogatási kérelem benyújtásának 
időpontjában megfelel a 800/2008/
EK rendelet I. mellékletében meg
határozott vállalkozások valame
lyikének;
8. mezőgazdasági termék: a 
800/2008/EK rendelet 2. cikk 22. 
pontja szerinti termék.
9. mezőgazdasági termék feldol
gozása: a 800/2008/EK rendelet 2. 
cikk 23. pontja szerinti művelet.
10. mezőgazdasági termék forga
lomba hozatala: a 800/2008/EK 
rendelet 2. cikk 24. pontja szerinti 
művelet;
11. nehéz helyzetben levő vállalko
zás: a 85/2004. Korm. rendelet 8. 
számú mellékletében meghatáro
zott vállalkozás;
12. szakosított képzés: a 800/2008/
EK rendelet 38. cikk 1. pontjában 
meghatározott fogalom;
13. szövetkezet: a szövetkezetekről 
szóló 2006. évi X. törvény 7. §ában 
meghatározott szervezet;
14. támogatási időszak: a támoga
tási szerződés megkötésétől kez
dődően a szerződésben a vállalko
zás elszámolási kötelezettségeként 
meghatározott legvégső határidő 
lejártáig terjedő időszak;
15. támogatási intenzitás: a 
85/2004. Korm. rendelet 1. § 24. 
pontjában meghatározott fogalom; 
16. támogatástartalom: a 85/2004. 
Korm. rendelet 1. § 31. pontjában 
meghatározott fogalom.

A támogatások jogcímei
5. § (1) A 3. § a) pontja szerinti 
támogatás az alábbi célokra nyújt
ható:
a) közérdekű információk megje
lentetése,
b) turizmusmarketing tevékeny
ség, turisztikai pályázatok benyúj
tásának támogatása,
c) idegenforgalmi kínálat és felté
telrendszer fejlesztése,

d) kulturális események, progra
mok megrendezése,
e) turisztikai szakmai rendezvé
nyek, valamint programok,
f) kiadványok megjelentetése 
(turisztikai, kulturális, gazdasági),
g) környezetvédelmi programok,
h) egészségügyi programok,
i) civil programok, 
j) bűnmegelőzési célú kezdemé
nyezés, programok,
k) ifjúsági programok,
l) versenysport, élsport támogatá
sa,
m) rászoruló vagy hátrányos hely
zetű csoportok részére szervezett 
programok támogatása,
n) szakmai kutatások, felmérések, 
tanulmányok támogatása,
o) környezetterhelést csökkentő 
beruházások támogatása,
p) munkahelyteremtő támogatá
sok.
(2)A 3. § b) pontja szerinti támoga
tás az alábbi célokra nyújtható:
a) vállalkozás munkavállalóinak, fel
sőfokú oktatási intézményeiben, fel
sőfokú végzettséget vagy szakképzett
séget nyújtó képzési költségeihez, 
b) vállalkozás munkavállalóinak, 
akkreditált felnőttszakképzésre 
jogosult szakképző intézményei 
által szervezett, szakképzési költ
ségeihez, a vállalkozások verseny
képességének növelése céljából.

A támogatások forrásai
6. § Az önkormányzat által nyújtan
dó támogatások pénzügyi fedezetét 
az önkormányzat mindenkori költ
ségvetési rendelete tartalmazza.

A támogatások nyújtása
7. § (1) A kérelemnek tartalmaznia 
kell:
a) a kérelmező nevét, 
b) székhelyét, telephelyét, 
c) törvényes képviselőjének nevét, 
aláírását,
d) hivatalos célra használt elektro
nikus levélcímét, 
e) adószámát.
(2) A kérelemhez csatolni kell:
a) a kérelmező 30 napnál nem 
régebbi cégkivonatát, illetőleg vál
lalkozói igazolvány hiteles máso
latát,
b) rövid bemutatását, tulajdonosi 
összetételét, gazdálkodási és foglal
koztatási adatait, pénzügyi helyze
tének értékelését,
c) a rendelet 3. § a)b) pontjai sze
rinti támogatási kérelem indokait,
d) a kérelem évét megelőző két 
lezárt gazdasági év foglalkoztatási 
adatait,
e) az elkészített beszámolóját, 
amennyiben a kérelmező rendel
kezik legalább két lezárt gazdasági 
évvel. Egy lezárt gazdasági év ese
tén az adott lezárt év foglalkozta
tási és számviteli nyilvántartatásai
nak adatait kell feltüntetni; lezárt 
gazdasági év hiányában a kérelem 
benyújtásakor érvényes foglalkoz
tatási és könyvviteli adatokat,
f) a rendelet szerinti nyilatkoza
tokat, 
g) felhatalmazást azonnali besze
dési megbízás benyújtására a támo
gatott valamennyi bankszámlájára 
arra az esetre, ha támogatásvissza
térítési kötelezettség terhelné, 
h) nyilatkozatot a pénzintézeti jel
zőszám változásának bejelentési 
kötelezettségére vonatkozóan, 
i) nyilatkozatot arra vonatkozóan, 
hogy az azonnali beszedési meg

bízásról szóló felhatalmazást min
den, a kérelmező jövőben nyitott 
bankszámlájára is meg fogja adni 
annak nyitásától számított 8 napon 
belül,
j) nyilatkozatot arra vonatkozó
an, hogy kérelmező kifejezetten 
hozzájárul a közölt adatainak 
nyilvántartásához, illetőleg az 
adatok valóságtartalmának a kére
lem ellenőrzését végző iroda általi 
ellenőrzéséhez,
k) a kérelem benyújtásának évére 
vonatkozó üzleti tervet, ennek hiá
nyában a megelőző lezárt gazda
sági év üzleti tervét és a megelőző 
lezárt gazdasági év beszámolóját, 
amennyiben rendelkezik éves 
beszámolóval,
l) nyilatkozatot a közpénzekből 
nyújtott támogatások átláthatósá
gáról szóló 2007. évi CLXXXI. tör
vény 6. §a alapján vele szemben 
esetlegesen fennálló összeférhetet
lenségről vagy kizáró okról, illetve 
azok hiányáról,
m) „de minimis” támogatás ese
tén nyilatkozatot arról, hogy a 
„de minimis” támogatás összege 
a támogatási döntést megelőző 
három pénzügyi évben nem halad
ja meg a jogszabályban meghatáro
zott mértéket.
8. § (1) A támogatásokról pályázati 
kiírás alapján benyújtott pályáza
tok, valamint pályáztatás mellőzé
sével benyújtott egyedi kérelmek 
elbírálásával lehet dönteni. 
(2) Az önkormányzat minden év 
május 31ig, valamint szeptem
ber 31ig pályázati felhívást tehet 
közzé. A pályázat benyújtása a 
megadott határidőig folyamatos. 
(3)   A pályázati felhívásnak az 
alábbiakat kell tartalmaznia: 
a) a támogatás formája,
b) a támogatás mértéke,
c) a saját forrás mértéke,
d) a támogatás hatálya,
e) kizáró feltételek, 
f) a pályázati feltételeket,
g) a pályázók körét, 
h) támogatandó célokat, 
i) az elszámolható költségtípuso
kat, 
j) a pályázati adatlapot, 
k) az adatlap kitöltési útmutatóját, 
amelyben rögzíteni kell az önkor
mányzati támogatás feltételeit és a 
vállalkozás teendőit.
(4) A támogatási döntést 
a) 25 millió forintig a Pénzügyi és 
Ellenőrzési Bizottság,
b) 25 millió forint felett a Bizottság 
javaslatára Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának Közgyűlése a 
bizottsági ülést követő következő 
legközelebbi ülésén hozza meg 
(továbbiakban: Támogató).
9. § (1) Érd Megyei Jogú Város köz
igazgatási területén működő vállal
kozás esetében támogatás akkor 
biztosítható, ha a jelen rendelet 
hatályba lépését követően 
a) a kérelmet benyújtó vállalkozás 
vagy jogelődje székhelyét, illetve 
telephely megléte esetén telep
helyét, valamint fióktelepét Érd 
Megyei Jogú Város területén nem 
szüntette meg, továbbá 
b) egyéni vállalkozások esetében 
az engedélyt nem adták vissza, 
illetve azt nem vonták be.
(2) Nem részesülhet támogatásban 
az a vállalkozás, amely a kérelem 
benyújtásakor
a) csőd vagy felszámolási eljárás 
alatt áll,

b) Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatával, illetőleg önkor
mányzati költségvetési szervvel, 
részben vagy egészben önkor
mányzati tulajdonú gazdasági tár
sasággal szemben lejárt esedékes
ségű tartozása van,
c) helyi adótartozással vagy lejárt 
esedékességű közüzemi tartozással 
rendelkezik,
d) a kérelem benyújtásakor egyéb 
lejárt esedékességű, meg nem fize
tett köztartozása, közüzemi tarto
zása van.
(3) Nem részesülhet támogatásban 
az a vállalkozás, amelynek ügy
vezető szervei, tulajdonosi köre 
bizonyítható módon valós többlet
foglalkoztatási szándék nélkül, a 
támogatás megszerzése érdekében
a) hozta létre a kérelmező vállal
kozást vagy
b) szüntette meg korábbi vállalko
zását vagy 
hajtott végre létszámátcsoportosí
tást a helyi vállalkozásai, illetve 
annak székhelyei, telephelyei, fiók
telepei között.

A támogatási szerződés  
tartalmi elemei
10. § A támogatási szerződésnek 
tartalmaznia kell:
a) a Támogató megnevezését, 
székhelyét, képviselője nevét, adó
számát és a szervezet: statisztikai 
kódját,
b) a Támogatott nevét, címét, 
levelezési címét, adószámát, illet
ve megnevezését, székhelyét, cég
jegyzékszámát, képviselője nevét 
és bankszámlaszámát,
c) a támogatás nyújtásáról szóló 
határozat számát döntést meghozó 
határozat számát,
d) a támogatási összeg fedezetét 
biztosító előirányzat számát,
e) a támogatási cél megnevezését,
f) a támogatási összeget,
g) a támogatott elszámolási köte
lezettségére vonatkozó részletes 
szabályokat, az elszámolás határ
idejét,
h) a szerződésszegés jogkövetkez
ményeire (visszafizetési kötelezett
ség) vonatkozó felhívást, 
i) a 7. § (2) bekezdés a) pontja sze
rinti nyilatkozat valótlanság eseté
re irányadó jogkövetkezményéről 
szóló tájékoztatást,
j) a Támogató és a Támogatott 
részéről kijelölt kapcsolattartó 
nevét, beosztását, telefonszámát 
(lehetőség szerint faxszámát, e
mail címét),
k) a Támogatott adatváltozásbeje
lentési kötelezettségéről szóló tájé
koztatást,
l) a támogatás kategóriáját és a 
támogatástartalmát,
m) regionális és képzési támogatás 
esetén az elszámolható költségeket 
és a támogatás intenzitását,
n) a támogatás folyósításának 
rendjét.

A támogatási szerződés megköté-
sének eljárási rendjéről
11. § (1) A támogatott köteles iga
zolni, hogy köztartozásait (vám, 
APEH és helyi adó) maradékta
lanul megfizette vagy hatóság a 
köztartozásának átütemezését 
határozatban engedélyezte. A több 
részletben történő támogatásfolyó
sítás esetén a szükséges igazoláso
kat az első részlet kiutalása előtt 
kell benyújtani, a további részletek


