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az igazolások megújítása nélkül 
kiutalhatóak. Ha ugyanazon szerv 
vagy személy részére az adott 
évben újabb támogatás kerül meg
állapításra, a köztartozások meg
fizetését tárgyéven belül elegendő 
egyszer igazolni.
(2) Az egységes támogatási szer
ződés mintát a rendelet melléklete 
tartalmazza. 

A támogatási összeg  
folyósítása
12. § Támogatási összegek a költ
ségvetés elfogadása után és csak 
akkor folyósítható, ha a támogatott 
az előző évi támogatási összegek
kel elszámolt, azokat a támogatási 
szerződésben megjelölt célokra 
fordította.

A támogatások elszámoltatása
13. § (1) Az önkormányzat által 
támogatásban részesülő vállalkozá
sok számára a támogatási szerző
désben szakmai és pénzügyi szám
adási kötelezettséget kell előírni a 
részükre juttatott összegek rendel
tetésszerű felhasználásáról. 
(2) A szerződésben megállapított 
határidőig a támogatás felhaszná
lásáról el kell számolni, ellenkező 
esetben a támogatás Ptk. szerinti 
késedelmi kamattal növelt össze
gét az elszámolásra előírt határ
időt követő 15 napon belül az 
önkormányzat bankszámlájára 
vissza kell fizetnie. Az elszámolá
sok végső határideje a támogatás 
folyósítását követő év január 15. 
napja. A rendezvények, programok 
megvalósításához adott támoga
tás esetében azok lebonyolítását, 
megvalósítását követő 30 napon 
belül kell elszámolni. A támogatási 
szerződésben meghatározott elszá
molási határidő lejártát megelőző
en egy alkalommal a támogatott 
írásbeli kérelmére az elszámolási 
határidő meghosszabbítható. Az 
elszámolási kötelezettséget nem 
teljesítő vállalkozások részére 
újabb támogatás három évig nem 
folyósítható. Az elszámolási határ
idő meghosszabbításának ideje 
alatt újabb támogatás nem nyújt
ható.
(3) A támogatási összegek, támo
gatási szerződésenkénti elszámo
lása, külön e célra rendszeresített, 
egységes elszámolási formanyom
tatvány alkalmazásával történik. 
Az elszámolási formanyomtatvány 
jelen rendelet 1. számú függelékét 
képezi. A támogatottak számára a 
formanyomtatvány elérhetőségét, 
letölthetőségét a www.erd.hu hon
lapon is biztosítani kell. 
(4) Az eredeti elszámolási nyom
tatványt 10 évig kell megőrizni.
(5) Amennyiben a támogatott a 
támogatást vagy egy részét jog
talanul vette igénybe, azt nem a 
megjelölt célra használta fel, vagy a 
támogatások igényléséhez valótlan 
adatot szolgáltatott, úgy a jogtala
nul igénybevett támogatási összeg 
visszafizetése iránt kell intézkedni. 
(6) A támogatás elszámolását, a 
beszerzett tárgyak, eszközök meg
létét a támogató a helyszínen ellen
őrzi. Amennyiben a helyszíni vizs
gálat az elszámolás során közölt 
adatoktól eltérő adatokat tár fel, a 
támogatott a támogatás összegét 
köteles visszafizetni. 

A támogatással kapcsolatos 
adatok közzétételére vonatkozó 
rendelkezések
14. § (1) Az Áht. 15/A. §. (2) 
bekezdése alapján a – költségvetési 

éven belül az egy jogosult részére 
biztosított nem normatív céljellegű 
működési és fejlesztési célú támo
gatási összegeket egybeszámolva 
– 200 000 (kettőszázezer) forint
összeg alatti céljellegű támogatás
ra vonatkozó adatokat nem kell 
közzétenni. 
(2) A 200 000 (kettőszázezer) forint 
összeget meghaladó mértékű támo
gatás nyújtása esetén, a támogatott 
nevére, a támogatás céljára, össze
gére vonatkozó adatokat www.erd.
hu honlapon legkésőbb a támoga
tás odaítéléséről szóló döntés meg
hozatalától számított hatvanadik 
napig közzé kell tenni.
(3) A támogatott vonatkozásában 
– a 200 000 (kettőszázezer) forint 
összeghatár kiszámításánál – az 
adott költségvetési évben nyújtott 
támogatásokat egybe kell számí
tani.

A csekély összegű „de minimis” 
támogatásokra vonatkozó rendel-
kezések
15. § (1) Egy vállalkozásnak, bár
mely forrásból, csekély összegű 
támogatási jogcímen odaítélt támo
gatás támogatástartalma – három 
pénzügyi év vonatkozásában – nem 
haladhatja meg a hatályos vonat
kozó jogszabályban meghatározott 
eurónak megfelelő forintösszeget. 
(2) A 1998/2006/EK bizottsági ren
delet alapján „de minimis” támo
gatás nyújtható valamennyi ágazat 
vállalkozásai számára az alábbi 
kivételekkel:
a) halászati és akvakultúra ágazat 
vállalkozásai;
b) az EK Szerződés I. mellék
letében felsorolt mezőgazdasági 
termékek elsődleges termeléséhez 
kapcsolódó tevékenységet végző 
vállalkozások;
c) az EK Szerződés I. mellék
letében felsorolt mezőgazdasági 
termékek feldolgozásával vagy 
forgalmazásával kapcsolatos tevé
kenységet végző vállalkozások, 
amennyiben:
– a támogatás összege a piacon 
beszerzett vagy forgalmazott ilyen 
termékek ára vagy mennyisége 
alapján kerül rögzítésre,
– vagy az elsődleges termelőknek 
való teljes vagy részleges továbbí
tástól függ;
d) exporttal kapcsolatos tevékeny
ségek támogatása, nevezetesen az 
exportált mennyiséggel, az érté
kesítési hálózat kialakításával és 
működtetésével, illetve az export
tevékenységgel összefüggésben 
felmerülő egyéb folyó kiadásokkal 
közvetlenül kapcsolatos támogatá
sok;
e) az import áruk helyett hazai áru 
használatától függő támogatások 
esetében;
f) a szénipar vállalkozásai;
g) szállítóeszköz megvásárlására 
a közúti szállítási ágazatban tevé
kenykedő vállalkozások esetében;
h) nehéz helyzetben lévő vállalko
zások megmentésére.
(3) Minden egyes új csekély össze
gű – ún. de minimis – támogatás 
odaítélésekor az adott pénzügyi 
évben, valamint az előző két pénz
ügyi év alatt odaítélt de minimis 
támogatás teljes összegét kell figye
lembe venni.
(4) A csekély összegű – ún. de 
minimis – támogatás ugyanazon 
elszámolható költségek vonatko
zásában nem halmozható állami 
támogatással, amennyiben az így 
halmozott összeg meghaladná a 
támogatási intenzitás az általános 

csoportmentességi rendeletben 
vagy az Európai Bizottság jóváha
gyó határozatában meghatározott 
mértékét.
(5) A támogatás odaítélését meg
előzően az érintett vállalkozás írá
sos formában készített nyilatkoza
tot köteles eljuttatni a Támogató 
részére a vállalkozás által a meg
előző két pénzügyi évben és a 
folyamatban lévő pénzügyi évben 
kapott valamennyi csekély összegű 
– ún. de minimis – támogatásról. 
A nyilatkozatot a rendelet 2. számú 
függeléke tartalmazza. 
(6) A csekély összegű – ún. de mini
mis – támogatásról nyilvántartást 
kell vezetni, melynek keretében, 
mind a támogatást nyújtó, mind 
valamennyi kedvezményezett kö
teles a támogatás odaítélése idő
pontjától számított 10 évig a támo
gatáshoz kapcsolódó minden iratot 
megőrizni.
(7) A csekély összegű támogatás 
kedvezményezettje iratmegőr
zési kötelezettségén túl köteles a 
támogatást nyújtó felhívására vala
mennyi iratot bemutatni.

A munkahely teremtő támogatá-
sokra vonatkozó további rendel-
kezések
16. § (1) A munkahelyteremtő 
támogatás esetén a támogatásban 
részesülőnek vállalnia kell, hogy 
Érd Megyei Jogú Város közigazga
tási területén fekvő székhelyén és/
vagy telephelyén, valamint fiókte
lepén a kérelemben meghatározott 
számban növelt meglévő átlagos 
korrigált statisztikai állományi lét
számát a kérelem benyújtását köve
tően legalább három éven keresztül 
fenntartja és betölti. A támogatás a 
megnövelt átlagos korrigált statisz
tikai létszám legalább három éven 
át történő fenntartását kell, hogy 
eredményezze a támogatott vállal
kozásnál. Jelen Rendelet az átlagos 
korrigált statisztikai állomány alatt 
a vállalkozás által kizárólag Érd 
Megyei Jogú Város közigazgatási 
területén létesített székhelyen vagy 
telephelyen, illetve fióktelepén bár
mely állománycsoportban, teljes 
vagy részmunkaidőben foglalkoz
tatottaknak, az egyszerű számtani 
átlag szabályai szerint számított 
átlagos statisztikai létszámát érti. 
(2) A munkahelyteremtő támoga
tás esetén a támogatásban részesü
lőnek vállalnia kell, hogy 
a) Érd Megyei Jogú Város közigaz
gatási területén fekvő székhelyén 
és/vagy telephelyén, valamint fiók
telepén a kérelemben meghatáro
zott számban növelt meglévő átla
gos korrigált statisztikai állományi 
létszámát a támogatás nyújtásától 
számított legalább 5 éven keresztül 
fenntartja és betölti, vagy 
b) a támogatással megvalósított 
beruházást a benyújtott kérelem
ben meghatározott rendelteté
sének megfelelően használja Érd 
Megyei Jogú Város közigazgatási 
területén fekvő székhelyén és/vagy 
telephelyén, valamint fióktelepén 
az aktiválástól számított legalább 
5 éven keresztül. A támogatás a 
megnövelt átlagos korrigált statisz
tikai létszám legalább három éven 
át történő fenntartását kell, hogy 
eredményezze a támogatott vállal
kozásnál. 
(3) Jelen rendelet alkalmazásában 
új álláshelynek minősül a támoga
tott kérelem benyújtását követően 
létesített új, a jelen Rendeletben 
meghatározott mértékben támo
gatott olyan álláshely, melyet a 

munkavállaló kizárólagos munka
viszonyban lát el. Jelen rendelet 
a kizárólagos munkaviszony alatt 
olyan munkaviszonyt ért, mely ese
tén a foglalkoztatott nem rendelke
zik egyéb, a Munka Törvénykönyv 
hatálya alá tartozó, teljes vagy rész
munkaidősnek minősülő munkavi
szonnyal. 
(4) A támogatott a statisztikai lét
számra vonatkozóan nyilvántartást 
készít a foglalkoztatotti létszámról. 
A támogatott köteles írásbeli felhí
vás esetén a foglalkoztatotti adatok
ról azonnali tájékoztatást nyújtani 
az Önkormányzat részére. 
(5) A helyi vállalkozások munka
helyteremtő – vissza nem térítendő 
– támogatásának összege létesített 
új, teljes idejű (8 órás) foglalkoz
tatást biztosító álláshelyenként 
egyszeri 500 000 Ft, részmunka
idős foglalkoztatás esetén a teljes 
8 órás munkaidőhöz és az 500 000 
Ft összegű egyszeri támogatáshoz 
viszonyítottan arányosan kerül 
megállapításra. 

Képzési célú támogatások nyúj-
tására vonatkozó rendelkezések
17. § (1) Képzési támogatást általá
nos és szakosított képzéshez lehet 
nyújtani.
(2) E rendelet alapján képzési 
támogatás a kedvezményezettel 
munkaviszonyban álló munkavál
lalók képzéséhez nyújtható.
(3) Elszámolható költségek:
a) az oktatók személyi jellegű költ
ségei,
b) az oktatók és képzésben részt 
vevők utazási költségei, beleértve a 
szállásköltséget is,
c) egyéb folyó költségek, úgymint 
a projekthez közvetlenül kapcsoló
dó anyagok, fogyóeszközök,
d) az eszközök és felszerelések 
amortizációja, olyan mértékben, 
amennyire azokat kizárólag a kép
zési projekt céljaira használják,
e) a képzési projekttel kapcsolatos 
tanácsadói szolgáltatások költsé
gei,
f) a képzésben részt vevők szemé
lyi jellegű költségei az a)–e) pont
ban felsorolt egyéb elszámolható 
költségek összegével egyező össze
gig. Csak a képzésben ténylegesen 
eltöltött idő vehető számításba, 
az ebből termelésben eltöltött idő 
vagy annak megfelelője levonása 
után.
(4) Az elszámolható költségeket 
dokumentált bizonyítékokkal kell 
alátámasztani, áttekinthetően és 
tételesen részletezve.
(5) Az egyes (azonos elszámol
ható költségekkel rendelkező) 
projektekhez nyújtható, bármely 
államháztartási forrásból származó 
összes támogatás – beleértve a pro
jekthez nyújtott csekély összegű 
támogatásokat is – intenzitása nem 
haladhatja meg a (6)–(7) bekezdés
ben meghatározott mértékeket.
(6) A maximális támogatási inten
zitás
a) általános képzéshez az elszá
molható költségek 60%a,
b) szakosított képzés az elszámol
ható költségek 25%a
(7) A (6) bekezdésben meghatáro
zott maximális támogatási intenzi
tásokat az elszámolható költségek 
80%áig lehet növelni a következők 
szerint.
a) 10 százalékponttal, a fogyaték
kal élő vagy hátrányos helyzetű 
munkavállalóknak nyújtott képzés 
esetén.
b) 10 százalékponttal, ha a támo
gatást középvállalkozásoknak, 20 

százalékponttal pedig, ha kisvállal
kozásoknak nyújtják.
(8) Ha valamely támogatási pro
jektben mind szakosított, mind 
általános képzési összetevők sze
repelnek, amelyek a képzés támo
gatási intenzitásának a kiszámítása 
céljából egymástól nem választha
tók el, vagy ha a támogatási pro
jektben szereplő képzés szakosí
tott, illetve általános jellege nem 
állapítható meg, a (6) bekezdés b) 
pontja szerinti szakosított képzésre 
vonatkozó támogatási intenzitáso
kat kell alkalmazni.
(9) Jelen § szerinti képzési támoga
tás nem nyújtható: 
a) a 800/2008/EK rendelet 1. cikk 
(3) bekezdés c) pontjában foglalt 
tevékenységekhez;
b) a 800/2008/EK rendelet 1. cikk 
(6) bekezdésében meghatározott 
támogatásokra.
(10) A 800/2008/EK rendelet értel
mében mentesített képzési támoga
tás ugyanazon elszámolható költsé
gek vonatkozásában nem halmoz
ható egyéb, a 800/2008/EK rendelet 
értelmében mentesített támogatás
sal, vagy az 1998/2006/EK bizott
sági rendeletben megállapított fel
tételeknek megfelelő de minimis 
támogatással, vagy más közösségi 
finanszírozással, amennyiben a 
halmozódás a 800/2008/EK ren
delet alapján e támogatásra alkal
mazandó legmagasabb támogatási 
intenzitás, illetve támogatási összeg 
túllépéséhez vezetne.
(11) A 800/2008/EK rendelet alap
ján támogatás csak akkor ítélhető 
meg, ha a kedvezményezett még a 
projekttel kapcsolatos munkálatok 
vagy tevékenységek megkezdése 
előtt a támogatás iránti kérelmét 
benyújtja. Egyedi támogatás meg
ítélését megelőzően nagyvállalko
zások esetében a fentieken kívül 
a kedvezményezettek kötelesek 
bizonyítani, hogy a támogatás 
segítségével lényegesen növekszik 
a projekt mérete, vagy kiszélesedik 
a tevékenység köre, vagy növekszik 
a kedvezményezett által a projektre 
fordítandó összeg, vagy lényegesen 
felgyorsul a projekt végrehajtási 
üteme.

A közpénzekből nyújtott támo-
gatások átláthatóságáról szóló 
rendelkezés
18. § (1) A Támogatott köteles a 
közpénzekből nyújtott támogatá
sok átláthatóságáról szóló 2007. évi 
CLXXXI. törvény 14. §a alapján 
írásban nyilatkozni összeférhetet
lensége, illetve érintettsége esetle
ges fennállásáról, vagy annak hiá
nyáról. A nyilatkozatot a rendelet 
3. számú függeléke tartalmazza, 
melyet a támogatási szerződés mel
lékleteként kell kezelni.
(2) Amennyiben a támogatott a 
közpénzekből nyújtott támogatá
sok átláthatóságáról szóló 2007. évi 
CLXXXI. törvény előírásai ellenére 
valótlan tartalmú nyilatkozatot tett, 

és ez az érvénytelenné nyilvánított 
döntés alapján a szerződés sem
misségét vonja maga után, támo
gatottat kötelezni kell a folyósí
tott támogatás egy összegben való 
– a folyósítás és a visszafizetés 
időpontja közötti időszakra eső, az 
adózás rendjéről szóló törvényben 
meghatározott késedelmi pótlékkal 
azonos mértékű kamattal növelt 
– visszatérítésére. 

Záró rendelkezések
19. § (1) Jelen rendelet alapján 
nyújtott támogatásokra a Szerződés 
87. és 88. cikke alkalmazásában a 
támogatások bizonyos fajtáinak a 
közös piaccal összeegyeztethetőnek 
nyilvánításáról szóló 800/2008/EK 
bizottsági rendelet (HL L 214/3 
2008. 08. 09.), a Szerződés 87. és 
88. cikkének a de minimis támoga
tásokra való alkalmazásáról szóló 
1998/2006/EK bizottsági rendelet 
(HL L 379/5, 2006.12.28.), illet
ve az Európai Közösséget létre
hozó Szerződés 87. cikkének (1) 
bekezdése szerinti állami támoga
tásokkal kapcsolatos eljárásról és 
a regionális támogatási térképről 
szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. ren
delet szabályai alkalmazandók.
(2) Azon projektek részére, ame
lyek esetében – az előkészítés 
kivételével (tanácsadás, előkészítő 
tanulmány) – az (4) bekezdésben 
meghatározott időpont, illetve a 
program közzététele előtt merül
tek fel költségek, támogatás nem 
nyújtható.
(3) E rendeletben megjelenő euró
ban meghatározott összegek forint
ra való átszámolásakor a támoga
tási döntés napját megelőző hónap 
utolsó napján érvényes Magyar 
Nemzeti Bank által közzétett két 
tizedes jegy pontossággal meghatá
rozott deviza középárfolyam alkal
mazandó.
(4) Jelen rendelet a kihirdetésének 
napján lép hatályba.
(5) Jelen rendelet 2013. december 
31én hatályát veszti.
(6) A rendelet melléklete: 
Támogatási szerződés minta
(7) A rendelet függelékei:
1. Pénzügyi elszámolólap
2.  Nyilatkozat de minimis támo

gatásokról
3.  Nyilatkozat közpénzekből nyúj

tott támogatások esetén össze
férhetetlenség, illetve érintettség 
fennállásáról vagy hiányáról.

Dr. Szabolcs   T. Mészáros
  Mária  András
  jegyző	 polgármester	

A Közgyűlés  elfogadta  a  2009. 
szeptember 10‑ei ülésén.

*
A  rendeletek  és  a  határozatok  mel‑
lékletei  a Polgármesteri Hivatal Önkor‑
mányzati,  Szervezési  és  Törvényességi 
Irodáján, valamint a www.erd.hu web‑
oldalon tekinthetők meg.

közzététel


