Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete
11/2010. (III.30.) önkormányzati rendelete
a budaörsi vállalkozások helyi támogatásáról

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2)
bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 44/A. §
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el.
I. fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §
E rendelet célja, hogy Budaörs Város Önkormányzata (továbbiakban:
Önkormányzat) a rendelkezésre álló források figyelembe vételével a helyi mikroés kisvállalkozások részére versenyképességük növelése érdekében, a működési,
pénzügyi terheik csökkentéséhez, illetve foglalkoztatási lehetőségeik javításához
pályázati úton elnyerhető anyagi támogatást nyújtson.
2. §
(1) Jelen rendelet hatálya kiterjed az Európai Gazdasági Térség területén vagy
Budaörs Város közigazgatási területén székhellyel és Budaörs Város
közigazgatási területén működő telephellyel, fiókteleppel vagy székhellyel
rendelkező a 2004. évi XXXIV. törvény szerint kisvállalkozásnak és
mikrovállalkozásnak minősülő
- egyéni vállalkozóra és egyéni cégre,
- jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra,
- szövetkezetre, továbbá
- az 1994. évi LV. törvény 3. §-a szerinti családi gazdálkodókra ( a továbbiakban
együtt: vállalkozás).
(2) A pályázat benyújtására azon vállalkozás jogosult, mely legalább két lezárt üzleti
évvel rendelkezik, illetve a pályázat benyújtását megelőző két évben helyi
adóbevallási és adófizetési kötelezettségének Budaörsön eleget tett.
3. §
(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
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alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (a
továbbiakban 1998/2006/EK bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani.
(2)Az 1998/2006/EK bizottsági rendelet alapján csekély összegű (de minimis)
támogatás nyújtható valamennyi
ágazat vállalkozásai számára az alábbi
kivételekkel:
a) a 104/2000/EK tanácsi rendelet 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.
4. §
(1) Egy vállalkozásnak bármely forrásból csekély összegű támogatási jogcímen
odaítélt támogatás támogatástartalma – három üzleti év vonatkozásában – nem
haladhatja meg a 200. 000 eurónak, a közúti szállítási ágazat esetében a 100. 000
eurónak megfelelő forintösszeget.
(2) Minden egyes új csekély összegű (de minimis) támogatás odaítélésekor az adott
üzleti évben, valamint az előző két üzleti év alatt odaítélt de minimis támogatás
teljes összegét kell figyelembe venni.
(3) A csekély

összegű

(de

minimis)

támogatás

ugyanazon

elszámolható
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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.
(4) A támogatást nyújtó köteles írásban tájékoztatni a kedvezményezettet a támogatás
előrelátható összegéről (bruttó támogatástartalomban kifejezve) és annak csekély
összegű (de minimis) jellegéről. A tájékoztatásnak kifejezetten utalni kell az
1998/2006/EK bizottsági rendeletre – hivatkozva annak pontos címére és az
Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésre – valamint meg kell határoznia
a támogatás pontos összegét támogatástartalomban kifejezve.
(5) A támogatás odaítélését megelőzően az érintett vállalkozásnak írásos vagy
elektronikus formában készített nyilatkozatot köteles eljuttatni a támogató részére
a vállalkozás által a megelőző két üzleti évben és a folyamatban lévő üzleti évben
kapott valamennyi csekély összegű (de minimis) támogatásról.
5. §
(1) Nem részesülhet támogatásban az a vállalkozás, amely a kérelem benyújtásakor,
illetve a döntéshozatali eljárás folyamata alatt
a) csőd- vagy felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll,
b) az az egyéni vállalkozó, családi gazdálkodó aki engedélyét visszaadta, illetve
azt bevonták,
c) az Önkormányzattal, illetőleg önkormányzati költségvetési szervvel, részben
vagy egészben önkormányzati tulajdonú gazdasági társasággal szemben lejárt
esedékességű tartozása van,
d) helyi adó-, díjtartozással, vagy lejárt esedékességű közüzemi tartozással
rendelkezik,
e) egyéb lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása, közüzemi tartozása
van.
f) nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény 15 §-ában meghatározott feltételeinek, illetőleg
ezen feltételek teljesülésének igazolására nem, vagy nem a külön
jogszabályban meghatározott módon kerül sor.
g) a pályázat benyújtását megelőző féléves időszakban a beruházás helye
szerinti regionális munkaügyi központ illetékességi területén a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 94/A-94/G §-a szerinti
csoportos létszámcsökkentést hajtott végre, vagy a pályázat benyújtásának
időpontjában ilyen eljárást megkezdett, és azt nem kívánja megszüntetni.
h) Nem részesülhet támogatásban az a vállalkozás sem, amelynek tagja vagy
tisztségviselője Budaörs Város Önkormányzatának képviselője vagy bármely
bizottságának külső szakértő tagja, továbbá ezeknek a Ptk 685. §-a szerinti
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közeli hozzátartozója.
i) a pályázat szakmai vagy pénzügyi tartalmát befolyásoló valótlan vagy hamis
adatot szolgáltatott;
j) amely Budaörs Város Önkormányzat illetékességi területén folytatott iparűzési
tevékenységével kapcsolatos adó bevallási és befizetési kötelezettségének az
elévülési időn belül nem tett eleget.
(2) Nem részesülhet támogatásban az a vállalkozás, amelynek ügyvezető szervei,
tulajdonosi köre bizonyítható módon valós többletfoglalkoztatási 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, fióktelepei között. Továbbá
nem részesülhet támogatásban az a vállalkozás, amely nem felel meg az
összeférhetetlenségi szabályoknak, a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény és a 67/2008. (III.29.) Korm.
rendelet alapján. Ezen feltételeket a pályázati dokumentáción fel kell tüntetni,
nyilatkozattétellel, illetve igazolásokkal kell bizonyítani.
(3) A pályázat kiírásra iparági megkötés nélkül bármilyen vállalkozás pályázhat,
kivéve az olyan vállalkozásokat, akik, vagy amelyek nettó árbevételének, vagy
egyéni vállalkozók esetében vállalkozói adóalapba beszámított több mint 50 %- át
mezőgazdasági tevékenység teszi ki.
6. §
(1) Az Önkormányzat a vállalkozások számára működési támogatásnak nem
minősülő, vissza nem térítendő pénzügyi támogatást nyújt munkahelyteremtésre,
munkahelymegőrzésre és technológiai fejlesztést eredményező eszközberuházás
megvalósítására.
(2) Jelen rendelet rendelkezései alapján nyújtott támogatások forrásául az
Önkormányzat mindenkori éves költségvetésében erre a célra elkülönített
keretösszeg szolgál.
(3) Az igényelhető támogatási összeg egy vállalkozás részére maximum 5 millió Ft
lehet.
(4)A pályázónak a fejlesztés nettó összegének legalább 25 %-át kitevő saját forrással
kell rendelkeznie (ebbe a más pályázaton elnyert támogatás is beszámítható).
7. §
(1) Az Önkormányzat által e rendeletben meghatározott támogatást a vállalkozások
pályázat útján nyerhetik el.
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(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. május 31. napjáig, ezt követően
minden év március 31. napjáig - a Rendelet 1. számú mellékletében szereplő pályázati felhívást tesz közzé. A pályázat benyújtása és elbírálása a megadott
határidőig folyamatos.
(3) A pályázati felhívásnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
a) a pályázati feltételeket,
b) a pályázók körét,
c) a támogatandó célokat,
d) az elszámolható költségtípusokat,
(4) A támogatásra vonatkozó pályázati felhívás szövegét az Önkormányzat honlapján
közzé kell tenni.
(5) Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be. A nyertes pályázó a támogatási
szerződés megkötését követő 3 évig új pályázatot nem nyújthat be.
(6) A pályázatot magyar nyelven, kizárólag a Rendelet 2. sz. mellékletében szereplő
formanyomtatványon, 2 nyomtatott példányban (egy eredeti és egy másolat)
továbbá egy példányban elektronikus adathordozón kell beküldeni a Budaörs
Város önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére.
8. §
(1) Minden benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
a) a kérelmező rövid bemutatását, tulajdonosi összetételét, gazdálkodási és
foglalkoztatási adatait, pénzügyi helyzetének értékelését,
b) az igényelt támogatás összegét,
c) a kérelem évét megelőző két lezárt üzleti év foglalkoztatási adatait,
d) 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, illetve vállalkozói igazolvány másolatát,
e) eredeti aláírási címpéldányt (egyéni vállalkozók esetében banki aláírás-minta),
vagy annak hiteles másolatát, igazolást arról, hogy nincs adó-, díjtartozása
illetve lejárt esedékességű tartozása, vagy meg nem fizetett köztartozása.
f) nyilatkozatot a foglalkoztatási kötelezettség jelen rendeletben meghatározott
időtartamban történő vállalására vonatkozóan,
g) felhatalmazást azonnali beszedési megbízás benyújtására a támogatott
valamennyi jelenlegi és jövőbeli bankszámlájára, arra az esetre, ha a
vállalkozást visszatérítési kötelezettség terhelné, illetve a pénzintézeti
jelzőszám változásának bejelentési kötelezettségére vonatkozó nyilatkozatot,
h) a kérelmező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a kérelmező kifejezetten
hozzájárul a közölt adatainak nyilvántartásához, illetőleg az adatok
valóságtartalmának a kiíró és szervei általi ellenőrzéséhez,
i) a kérelem benyújtásának évére vonatkozó üzleti tervet, és a megelőző lezárt
üzleti év beszámolóját, amennyiben rendelkezik éves beszámolóval,
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j) a pályázati anyaghoz csatolva írásban nyilatkozik arról, hogy nem esik a
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
tv. 6. §-ban foglalt korlátozás alá. A nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat
érvénytelen. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
ja) a természetes személy pályázó neve, lakcíme, születési ideje és helye,
jb) a pályázó gazdasági társaság, cégneve, székhelye, cégjegyzékszáma,
adószáma, képviselőjének neve,
jc) a pályázó egyéb szervezet neve, székhelye, képviselőjének neve,
nyilvántartásba vételi okiratának száma, a nyilvántartásba vevő szerv
megnevezése,
jd) az e törvény szerinti érintettség, összeférhetetlenség ténye vagy ezek
hiánya,
je) az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények leírása,
jf) nyilatkozat arról, hogy a pályázó e törvény rendelkezéseinek eleget tett
érintettségével kapcsolatban, illetve összeférhetetlensége megszüntetése
érdekében.
k) nyilatkozatot a pályázat benyújtását megelőzően az érintett vállalkozás részére
a megelőző két üzleti évben és a folyamatban lévő üzleti évben nyújtott
valamennyi csekély összegű (de minimis) támogatásról.
(2) A támogatási kérelemhez csatolni kell:
a) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi
IV. törvény alapján létrehozott és működtetett Egységes Munkaügyi
Nyilvántartásból (továbbiakban: Nyilvántartás) történő, a ténylegesen
foglalkoztatottak létszámára vonatkozó 30 napnál nem régebbi
adatszolgáltatást,
b) a 9. §-ban foglalt kötelezettségek teljesítésére vonatkozó nyilatkozatot,
c) nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a beruházást, a pályázatot befogadó szerv
által megküldött, a pályázó támogatásra való jogosultságáról szóló értesítés
átvételét követően kezdi meg.
(3) A támogatásról szóló döntést megelőzően megvalósított beruházásokat pályázó
saját költségén és felelősségére végzi.
(4) A pályázatban megjelölt összegnél kevesebb támogatás megállapítása esetén a
pályázónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy
- a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet különbözetét pótolja, és a
pályázatban szereplő beruházást változatlan formában megvalósítja vagy
- a beruházás megvalósítására vonatkozó tervét a rendelkezésre álló összegek
figyelembevételével átdolgozza és csökkentett formában valósítja meg.
(5) A rendeletben meghatározott tartalmú nyilatkozatokat a vállalkozás vezető
tisztségviselője cégszerű aláírásával állítja ki.
9. §
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(1)A munkahelyteremtő támogatás esetén a támogatásban részesülőnek vállalnia
kell, hogy a Budaörs Város közigazgatási területén fekvő székhelyén és/vagy
telephelyén a kérelemben meghatározott számban növelt meglévő átlagos
korrigált statisztikai állományi létszámát a kérelem benyújtását követően legalább
három éven keresztül fenntartja és betölti. A támogatás a megnövelt átlagos
korrigált statisztikai létszám legalább három éven át történő fenntartását kell, hogy
eredményezze a támogatott vállalkozásnál. Jelen Rendelet az átlagos korrigált
statisztikai állomány alatt a vállalkozás által kizárólag Budaörs Város
közigazgatási területén létesített székhelyen vagy telephelyen, bármely
állománycsoportban, teljes- vagy részmunkaidőben foglalkoztatottaknak, az
egyszerű számtani átlag szabályai szerint számított átlagos statisztikai létszámát
érti.
(2) Budaörs Város közigazgatási területén működő vállalkozás esetében támogatás
akkor biztosítható, ha a jelen rendelet hatályba lépését követően
a) a vidéki telephellyel, fiókteleppel is rendelkező vállalkozó a Rendelet
hatálybalépését követően helyi foglalkoztatotti létszámát nem csökkentette oly
módon, hogy ugyanakkor növelte a vidéki telephely, fióktelep vonatkozásában
a statisztikai létszámot, illetve
b) az egyéni vállalkozók, családi gazdálkodók esetében az engedélyt nem adták
vissza, illetve azt nem vonták be.
(3) A kérelmező vállalja, hogy a támogatás iránti kérelemben foglaltaknak megfelelő
meghatározott többletlétszám folytán keletkező új álláshelyet budaörsi állandó
lakóhellyel - ennek hiányában tartózkodási hellyel - rendelkező regisztrált
munkanélküliek köréből tölti be. Amennyiben a Munkaügyi Központ Budaörsi
Kirendeltsége nem tud megfelelő - a benyújtott kérelemben előre meghatározott képesítéssel rendelkező regisztrált munkanélkülit/álláskeresőt kiközvetíteni, a
vállalkozás a többletlétszámot a helyi médiákban történő hirdetés
eredménytelensége esetén, a Budaörsön kívül állandó lakóhellyel rendelkező
munkanélküliek/álláskeresők köréből is betöltheti.
(4) A támogatott a statisztikai létszámra vonatkozóan nyilvántartást készít a
foglalkoztatotti létszámról. A támogatott köteles írásbeli felhívás esetén a
foglalkoztatotti adatokról azonnali tájékoztatást nyújtani az Önkormányzat
részére.
(5) A munkahely-teremtési és megtartási támogatás nyújtásánál előnyt élveznek azok
a vállalkozások, melyek megváltozott munkaképességű munkavállalókat kívánnak
alkalmazni, vagy alkalmaznak.
(6) A támogatás mértéke a pályázat kiírásakor érvényes minimálbér ( a munkáltatót
terhelő járulékok nélkül) éves összegének 40%-a azzal, hogy
- a mikrovállalkozások esetében legfeljebb 2 munkahely teremtése, megőrzése
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(700.000 ,-Ft)
- a kisvállalkozások esetében legfeljebb 4 munkahely teremtése, megőrzése
(1.400.000,-Ft).
támogatható.
10. §
(1) A Rendelet alkalmazásában a vállalkozások technológiai fejlesztést eredményező
eszközberuházásnak új eszköz beszerzése minősül.
(2) A támogatásra azok a működő vállalkozások pályázhatnak, amelyek az
önkormányzat közigazgatási területén termelő, illetve szolgáltató jellegű
beruházást valósítanak meg – személygépjármű beszerzés kivételével – és
helyeznek üzembe.
A pályázat benyújtásának feltétele:
a) gazdasági teljesítőképességének fokozását célzó beruházás megvalósítása,
amelyhez üzleti tervvel rendelkezik és annak végrehajtásaként az adott
beruházást tételes főkönyvi számlával igazolni tudja,
b) a teljes beruházási költség 25 %-nak saját forrásként történő biztosítása,
c) a kérelmező vállalja, hogy a beruházást 1 éven belül megvalósítja és eszközei
között aktiválja,
d) az üzembe helyezést megelőző időszakhoz viszonyított létszáma nem
csökken,
e) tevékenységét legalább 3 évig fenntartja,
f) köztartozása nincs és arról igazolást nyújt be az Önkormányzathoz.
(3) A támogatás összege a számla bemutatását követő 15 munkanapon belül kerül
kifizetésre.
(4) Pályázó kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat keretében elnyert támogatás
összegéből finanszírozott eszközt legalább 3 évig használja, azt Budaörs Város
közigazgatási területén lévő székhelyén, ennek hiányában telephelyén, fióktelepén
tárolja, továbbá a támogatási szerződés aláírását követő 15 napon belül biztosítást
köt az eszközre.
(5) Amennyiben a kedvezményezett a beruházás, illetve a beruházás hasznosítása
során általános forgalmi adó levonására nem jogosult, akkor a támogatás
számításának alapja a projekt ÁFÁ-val növelt, bruttó összköltsége, azaz a projekt
költségvetését bruttó módon kell megterveznie.
Amennyiben a kedvezményezett adóalany, vagy még nem adóalany de a
beruházás illetve a beruházás hasznosításával azzá válik és az általános forgalmi
adó levonására jogosult, akkor a támogatás alapja a projekt levonható ÁFA nélkül
számított nettó összköltsége.
(6) A technológiai korszerűsítést eredményező eszközök beszerzése esetén az alábbi
költségek számolhatók el:
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- tevékenységek végzéséhez szükséges eszközök és berendezések vételára,
- szállítás és üzembe helyezés beruházási költsége, beleértve az első minősítés,
hitelesítés költségét is,
- betanítás költsége (közvetlenül a beszerzett eszközhöz kapcsolódva),
- az eszközök első felszerszámozásához szerszámok, kiegészítő berendezések
költsége.
(7) A pályázó a megítélt támogatási összeg 30%-át hardver-, és szoftver vásárlásra
fordíthatja.
11. §
(1) A benyújtott pályázatok elbírálásáról, a beérkezést követő 60 napon belül az
Integrációs és Vállalkozásfejlesztési Bizottság, a Településfejlesztési és
Vagyongazdálkodási Bizottság és a Pénzügyi Bizottság véleménye figyelembe
vételével a Képviselő-testület dönt. A Polgármesteri Hivatal a döntésről, a döntést
követő 15 napon belül a pályázót értesíti.
(2) Hiányosan benyújtott pályázat esetében egyszeri hiánypótlásra van lehetőség. Az
Integrációs és Vállalkozásfejlesztési Bizottság döntése alapján lehetőség van
további tájékoztatás kérésére.
(3) A Pénzügyi Bizottság jogosult a tárgyévi pályázati folyamat felfüggesztésére,
amennyiben az elbírált pályázati kérelmek összege eléri a tárgyévi
költségvetésnek támogatásokra elkülönített keretösszegét.
(4) Ha a pályáztató a pályázatot nem utasítja el és a pénzügyi keret lehetővé teszi,
dönthet úgy is, újabb pályázat keretében bírálja el a pályázatot, feltéve, hogy a
hiányosságokat a pályázó pótolta.
(5) Pályáztató fenntartja a jogot, hogy érvényes pályázat esetén is hozhat elutasító
döntést.
(6) A munkahely-teremtési és megtartási támogatás nyújtásánál előnyt élveznek azok
a vállalkozások, melyek megváltozott munkaképességű munkavállalókat kívánnak
alkalmazni, vagy alkalmaznak. Pályázó ebben az esetben köteles a támogatási
szerződés aláírásakor bemutatni a megváltozott munkaképességű munkavállaló az
illetékes munkaügyi hatósághoz való bejelentéséről szóló iratot.
12. §
(1) A támogatás biztosítására vonatkozóan a pályáztatás során kiválasztott, a
támogatást igénybe vevő vállalkozással az elbírálást követő 30 napon belül
szerződést kell kötni, melyet a Rendelet 3. számú melléklete tartalmaz.
9

(2) A beruházás megvalósításához nyújtott támogatás esetén a szerződéskötés
feltétele, hogy a pályázó a pályázati kiírásban meghatározott garanciákkal és
biztosítékokkal rendelkezzen.
(3) A szerződésben szabályozni kell a kapott támogatás jellegét, annak idejét,
megszűnésének eseteit és a támogatást igénybe vevő kötelezettségeit. A
szerződést az Önkormányzat nevében a Polgármester köti meg.
(4) A támogatási szerződésben rendelkezni kell a támogatott elszámolási, ellenőrzés
biztosítási, esetleges fizetési kötelezettségéről, illetőleg a szerződésszegés
következményeiről, továbbá utalni kell arra, hogy a nyújtott támogatás a
1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű (de minimis)
támogatásnak minősül, továbbá hogy a támogatottnak a fenti támogatási
jogcímen nyújtott támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig
meg kell őriznie, és a támogató ilyen irányú felhívása esetén köteles azokat
bemutatni.
13. §
(1) A támogatás feltételeként vállalt kötelezettségek teljesítését a támogatás
felhasználását, annak jogszerűségét az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal
szakirodái útján rendszeresen ellenőrzi és beszámol a Képviselő-testületnek.
(2) Az ellenőrzésre jogosult szervek évente ellenőrzik az esetlegesen felmerült
visszafizetési kötelezettségeket, ezek teljesítését.
(3) A támogatásban részesült vállalkozás köteles biztosítani az ellenőrzésre jogosultak
részére az ellenőrzés lehetőségét, annak elvégzéséhez köteles adatot szolgáltatni,
segítséget nyújtani.
(4) A támogatott a statisztikai létszámra vonatkozóan köteles folyamatos
nyilvántartást készíteni a foglalkoztatotti létszámról. A támogatott köteles írásbeli
felhívás esetén a foglalkoztatotti adatokról azonnali tájékoztatást nyújtani az
ellenőrzésre jogosult szervek részére.
14. §
(1) Amennyiben a támogatott jogszabályi és szerződéses kötelezettségeinek nem tesz
eleget, úgy a jelen §-ban foglalt szabályok szerint időtartam-, illetve
létszámarányos visszatérítési kötelezettség terheli. Az e §-ban meghatározott (2)
és (3) bekezdés szerinti visszatérítési szabályokat együttesen kell alkalmazni.
(2)

Abban az esetben, amennyiben az ellenőrzés során megállapítható, hogy a jelen
Rendeletben, illetve a megkötött támogatási szerződésben foglalt feltételeknek
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nem tett teljes mértékben eleget a támogatásban részesített vállalkozás, támogatott
köteles a szabályos foglalkoztatás időtartamát és a 3 éves foglalkoztatási
kötelezettség arányát figyelembe véve a szabályos foglalkoztatási időtartamra jutó
arányos támogatási összegen felüli támogatási összeget visszatéríteni az
Önkormányzat részére a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével növelten
(időtartam-arányos visszatérítési kötelezettség).
(3) Az Önkormányzat a fenti visszatérítési kötelezettség fennállását minden
támogatott vonatkozásában támogatott álláshelyenként külön vizsgálja, illetve
jogszabály- vagy szerződésszegés esetén külön állapítja meg. Amennyiben a
vállalt átlagos korrigált statisztikai létszámhoz képest 0,01 – 1 értékkel marad el
az átlagos korrigált statisztikai létszám a vizsgált időszakban, úgy a támogatottnak
1 vállalt többlet-álláshely után kell teljesítenie visszatérítési kötelezettségét,
valamint minden további egész számú érték meghaladása esetén a visszatérítési
kötelezettség egy-egy további többlet-álláshely után járó támogatás összegével
növekszik (pl. ennek megfelelően 1,01 értékelmaradás esetén 2 álláshely után kell
teljesíteni a visszatérítési kötelezettséget) (létszámarányos visszatérítési
kötelezettség).
(4) Az a vállalkozás, amely a támogatást igénybe vette anélkül, hogy erre jogosult lett
volna, illetve szerződésszegés esetén a támogatott köteles a támogatási értéket,
illetve támogatási összeget a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével
növelt összegben az Önkormányzat felhívására egy összegben visszafizetni.
(5)

A visszatérítési kötelezettség teljesítésének határideje a kötelezettség
fennállásának Önkormányzat általi megállapítását, illetve az erről szóló értesítés
támogatott általi kézhezvételét követő 30 nap.
15. §

(1) A Rendelet alkalmazásában:
a) nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül a 85/004 (IV.19) számú
Kormány rendelet 8. számú mellékletében meghatározott vállalkozás,
b) Budaörs Város közigazgatási területén működő vállalkozásnak minősül
Budaörs Város közigazgatási területén székhellyel, az Európai Gazdasági
Térség területén székhellyel és Budaörs Város közigazgatási területén
telephellyel, fiókteleppel rendelkező a 2004. évi XXXIV. törvény szerint
kisvállalkozásnak és mikrovállalkozásnak minősülő
- egyéni vállalkozóra és egyéni cégre,
- jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra,
- szövetkezetre, tovább
- az 1994. évi LV. törvény 3. §-a szerinti családi gazdálkodókra ( a
továbbiakban együtt: vállalkozás).
c) az átlagos korrigált statisztikai állomány alatt a vállalkozás által kizárólag
Budaörs Város közigazgatási területén létesített székhelyen vagy telephelyen,
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bármely
állománycsoportban,
teljesvagy
részmunkaidőben
foglalkoztatottaknak, az egyszerű számtani átlag szabályai szerint számított
átlagos statisztikai létszámát érti,
d) új álláshelynek minősül a támogatott kérelem benyújtását követően létesített
új, a jelen rendeletben meghatározott mértékben támogatott olyan álláshely,
melyet a munkavállaló kizárólagos munkaviszonyban lát el. Jelen rendelet a
kizárólagos munkaviszony alatt olyan munkaviszonyt ért, mely esetén a
foglalkoztatott nem rendelkezik egyéb, a Munka Törvénykönyv hatálya alá
tartozó, teljes- vagy részmunkaidősnek minősülő munkaviszonnyal.
16. §
Az Önkormányzat évente legalább egy alkalommal vállalkozói fórumot szervez a
vállalkozásoknak az önkormányzati célok és tervek megismertetése, az
együttműködésen alapuló tapasztalatcsere biztosítása céljából.
Záró rendelkezés
17. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő második hónap első napján lép hatályba.
Budaörs, 2010. március 25.

Wittinghoff Tamás
Polgármester

dr. Bocsi István.
Jegyző
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A 11/2010.(III.30.) ÖKT. rendelet 2010. március 30-án a Polgármesteri Hivatal (Budaörs,
Szabadság út 134. sz.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre került.
Erdős Károlyné
irodavezető
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1. számú melléklet
a 11/2010. (III.30.) önkormányzati rendelethez
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a
Budaörsi vállalkozási céltartalék felhasználása keretében a helyi vállalkozások részére,
versenyképességük fokozása, a foglalkoztatottság növelése céljából nyújtandó támogatásokra
1.

A támogatás célja

A budaörsi székhelyű, telephelyű vagy fióktelepű kiskereskedelemi, mezőgazdasági- és ipari
termelő vállalkozások és a lakossági szolgáltatás területén működő mikro- és kisvállalkozások
versenyképességének javítása, valamint foglalkoztatási képességének megőrzése, illetve növelése.
A pályázat kiírója: Budaörs Város Önkormányzata
2.

A támogatás igénybevételének feltételei

A Rendelet hatálya kiterjed az Európai Gazdasági Térség területén vagy Budaörs Város
közigazgatási területén székhellyel és Budaörs Város közigazgatási területén működő telephellyel,
fiókteleppel vagy székhellyel rendelkező a 2004. évi XXXIV. törvény szerint kisvállalkozásnak és
mikrovállalkozásnak minősülő
- egyéni vállalkozóra és egyéni cégre,
- jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra,
- szövetkezetre továbbá
- az 1994. évi LV. törvény 3. §-a szerinti családi gazdálkodókra ( a továbbiakban együtt:
vállalkozás).
A pályázati kiírásra iparági megkötés nélkül bármilyen vállalkozás pályázhat, kivéve az olyan
vállalkozásokat akik, vagy amelyek nettó árbevételének, vagy egyéni vállalkozók esetében
vállalkozói adóalapba beszámított bevételének több mint 50%-át mezőgazdasági tevékenység teszi
ki.
2.2. A támogatható tevékenységek köre
2.2.1. Munkahelyteremtés, munkahelymegőrzés
2.2.2. Technológiai fejlesztést eredményező eszközberuházási támogatás
2.3. A támogatás felhasználásának területi korlátozása
A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a pályázó budaörsi székhelye, telephelye vagy fióktelepe
lehet.
2.4. A támogatás nyújtásának szabályai
Jelen pályázati felhívás 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 szabályai alapján lehet nyújtani.
A 1998/2006/EK bizottsági rendelet alapján csekély összegű (de minimis) támogatás nyújtható
valamennyi ágazat vállalkozásai számára a 2.5 pontban foglalt kivételekkel.
Egy vállalkozásnak bármely forrásból csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás
támogatástartalma - három üzleti év vonatkozásában - nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, a
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közúti szállítási ágazat esetében a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget. Minden egyes új
csekély összegű (de minimis) támogatás odaítélésekor az adott üzleti évben, valamint az előző két
üzleti év alatt odaítélt csekély összegű (de minimis) támogatás teljes összegét kell figyelembe
venni.
A támogatást nyújtó köteles írásban tájékoztatni a kedvezményezettet, arról, hogy csekély összegű
(de minimis) támogatásban részesül. A tájékoztatásnak kifejezetten utalnia kell a 1998/2006/EK
bizottsági rendeletre - hivatkozva annak pontos címére és az Európai Unió Hivatalos Lapjában való
kihirdetésére - valamint meg kell határoznia a támogatás pontos összegét támogatástartalomban
kifejezve.
2. 5. Kizárás a támogatás igénybevételéből az 1998/2006/EK bizottsági rendelet
alapján
Az alábbi vállalkozások számára nem nyújtható támogatás:
a) halászati és akvakultúra ágazat (ahogyan azt a 104/2000/EK rendelet HL L 83/35. 2000. 4. 4.
meghatározza) vállalkozásai;
b) az EK Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez
kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozások;
c) az EK Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy
marketingjével kapcsolatos tevékenységet végző vállalkozások, amennyiben:
1. a támogatás összege a piacon beszerzett vagy forgalmazott ilyen termékek ára vagy
mennyisége alapján kerül rögzítésre,
2. vagy az elsődleges termelőknek való teljes vagy részleges továbbítástól függ;
d) exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált mennyiséggel, az
értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével, illetve az exporttevékenységgel
összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal közvetlenül kapcsolatos támogatások;
e) az import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatás;
f) a széntermeléshez kapcsolódó iparág (szén: az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági
Bizottsága által a szén tekintetében megállapított nemzetközi kodifikációs rendszer értelmében
kiváló minőségű, közepes minőségű és gyenge minőségű A és B csoportba sorolt szén)
vállalkozásai;
g) szállítóeszköz megvásárlására a közúti szállítási ágazatban tevékenykedő vállalkozások
esetében;
h) nehéz helyzetben lévő vállalkozások részére.
3.
Pénzügyi feltételek és szabályok:
3.1. A támogatás forrása
A 2010. évre a pályázat útján történő felhasználás céljára rendelkezésre áll Budaörs Város
Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010 (II. 15.) ÖKT. rendeletében
elkülönített 100.000.000 Ft-os összeg.
3.2. A támogatás formája, jogcíme
A pályázó működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges
juttatás /vissza nem térítendő támogatás/.
3.3. A támogatás mértéke
A jelen pályázat keretében az igényelhető támogatás összege egy vállalkozás részére maximum
5. 000. 000,- Ft lehet.
A pályázónak a fejlesztés nettó összegének legalább 25 %-át kitevő saját forrással kell
rendelkeznie (ebbe a más pályázaton elnyert támogatás is beszámítható).
A pályázatot elbírálók a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékkel is megállapíthatják.
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4.

A pályázati eljárás lefolytatása

4.1. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje:
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a mellékelt adatlapon nyújtható be.
A pályázatot 2 nyomtatott példányban (1 eredeti és 1 másolat), valamint további 1 példányban
elektronikus adathordozón a következő címre kell beküldeni:
Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2040 Budaörs, Szabadság út 134.
A borítékra kérjük ráírni: „Vállalkozási céltartalék felhasználására kiírt pályázat". A pályázatok
beérkezésének végső határideje: 2010. október 31.
A pályázatok benyújtása és elbírálása a megadott határidőig folyamatos.
4.2. Pályázati feltételek
4.2.1. Minden benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
a) a kérelmező rövid bemutatását, tulajdonosi összetételét, gazdálkodási és foglalkoztatási adatait,
pénzügyi helyzetének értékelését,
b) az igényelt támogatás összegét,
c) a kérelem évét megelőző két lezárt üzleti év foglalkoztatási adatait,
d) 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, illetve vállalkozói igazolvány másolatát,
e) eredeti aláírási címpéldány (egyéni vállalkozók esetében banki aláírás-minta) vagy annak hiteles
másolatát, igazoltást arról, hogy nincs adó-, díjtartozása illetve lejárt esedékességű tartozása,
vagy meg nem fizetett köztartozása,
f) nyilatkozatot a foglalkoztatási kötelezettség jelen rendeletben meghatározott időtartamban
történő vállalására vonatkozóan,
g) felhatalmazást azonnali beszedési megbízás benyújtására a támogatott valamennyi jelenlegi és
jövőbeli bankszámlájára, arra az esetre, ha a vállalkozást visszatérítési kötelezettség terhelné,
illetve a pénzintézeti jelzőszám változásának bejelentési kötelezettségére vonatkozó
nyilatkozatot,
h) a kérelmező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a kérelmező kifejezetten hozzájárul a közölt
adatainak nyilvántartásához, illetőleg az adatok valóságtartalmának a kiíró és szervei általi
ellenőrzéséhez,
i) a kérelem benyújtásának évre vonatkozó üzleti tervet és a megelőző lezárt üzleti év
beszámolóját, amennyiben rendelkezik éves beszámolóval,
j) a pályázati anyaghoz csatolva írásban nyilatkozik arról, hogy nem esik a közpénzekből nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv. 6. §-ban foglalt korlátozás alá. A
nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az
alábbiakat:
ja) a természetes személy pályázó neve, lakcíme, születési ideje és helye,
jb) a pályázó gazdasági társaság, cégneve, székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma,
képviselőjének neve,
jc) a pályázó egyéb szervezet neve, székhelye, képviselőjének neve, nyilvántartásba vételi
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okiratának száma, a nyilvántartásba vevő szerv megnevezése,
jd) az e törvény szerinti érintettség, összeférhetetlenség ténye vagy ezek hiánya,
je) az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények leírása,
jf) nyilatkozat arról, hogy a pályázó e törvény rendelkezéseinek eleget tett érintettségével
kapcsolatban, illetve összeférhetetlensége megszüntetése érdekében.
k) nyilatkozatot a pályázat benyújtását megelőzően az érintett vállalkozás részére a megelőző két
üzleti évben és a folyamatban lévő üzleti évben nyújtott valamennyi csekély összegű (de
minimis) támogatásról.
4.2.2. A támogatási kérelemhez csatolni kell:
d) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
alapján létrehozott és működtetett Egységes Munkaügyi Nyilvántartásból (továbbiakban:
Nyilvántartás) történő, a ténylegesen foglalkoztatottak létszámára vonatkozó 30 napnál
nem régebbi adatszolgáltatást,
e) A 4.2.1. pontban foglalt kötelezettségek teljesítésére vonatkozó nyilatkozatot.
f) nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a beruházást, a pályázatot befogadó szerv által
megküldött, a pályázó támogatásra való jogosultságáról szóló értesítés átvételét követően
kezdi meg,
A pályázatban megjelölt összegnél kevesebb támogatás megállapítása esetén a pályázónak
kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy
- a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet különbözetét pótolja, és a pályázatban
szereplő beruházást változatlan formában megvalósítja vagy
- a beruházás megvalósítására vonatkozó tervét a rendelkezésre álló összegek
figyelembevételével átdolgozza és csökkentett formában valósítja meg.
A Rendeletben meghatározott tartalmú nyilatkozatokat a vállalkozás vezető tisztségviselője
cégszerű aláírásával állítja ki.
4.2.3. A támogatás igénybevételéből kizárás további szabályai
Nem részesülhet támogatásban az a vállalkozás, amely a kérelem benyújtásakor, illetve a
döntéshozatali eljárás folyamat alatt
a) csőd-, felszámolási-, vagy végelszámolási eljárás alatt áll,
b) az az egyéni vállalkozó, családi gazdálkodó, aki az engedélyét visszaadta, illetve azt bevonták,
c) az Önkormányzattal, illetőleg önkormányzati költségvetési szervvel, részben vagy egészben
önkormányzati tulajdonú gazdasági társasággal szemben lejárt esedékességű tartozása van,
d) helyi adó-, díjtartozással, vagy lejárt esedékességű közüzemi tartozással rendelkezik,
e) egyéb lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása, közüzemi tartozása van,
f) amely nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 15 §-ában meghatározott feltételeinek, illetőleg ezen feltételek teljesülésének
igazolására nem, vagy nem a külön jogszabályban meghatározott módon kerül sor,
g) a pályázat benyújtását megelőző féléves időszakban a beruházás helye szerinti regionális
munkaügyi központ illetékességi területén a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII.
törvény 94/A-94/G §-a szerinti csoportos létszámcsökkentést hajtott végre, vagy a pályázat
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benyújtásának időpontjában ilyen eljárást megkezdett, és azt nem kívánja megszüntetni,
h) amelynek tagja vagy tisztségviselője Budaörs Város Önkormányzat képviselők vagy bármely
bizottságának külső szakértő tagja, továbbá ezeknek a Ptk 685. §-a szerinti közeli hozzátartozója,
i) a pályázat szakmai vagy pénzügyi tartalmát befolyásoló valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott,
j) amely Budaörs Város Önkormányzat illetékességi területén folytatott iparűzési tevékenységével
kapcsolatos adó bevallási és befizetési kötelezettségének az elévülési időn belül nem tett eleget,
k) amelynek ügyvezető szervei, tulajdonosi köre bizonyítható módon valós többletfoglalkoztatási
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,
l) amely a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007.évi CLXXXI. törvény és
a 67/2008. (III. 29.) Korm. rendeletben foglalt összeférhetetlenséget szabályozó korlátozások alá
esik.
Ezen feltételeket a pályázati dokumentáción fel kell tüntetni, nyilatkozattétellel, illetve
igazolásokkal kell bizonyítani.
4.2.4. A pályázat benyújtásának egyéb feltételei
Támogatás már megkezdett beruházáshoz nem nyújtható.
Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.
4.2.5. A támogatás igénybevétele
4.2.5.1. Munkahelyteremtésnél, munkahely megőrzésnél a kérelmező vállalja,
- hogy a kérelemben meghatározott számban növelt meglévő átlagos korrigált statisztikai
állományi létszámát a kérelem benyújtását követően legalább 3 éven keresztül fenntartja és
betölti,
- hogy az új vagy megtartott álláshelyen alkalmazott munkavállalót teljes- vagy
részmunkaidőben, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv. hatályos
rendelkezései szerint foglalkoztatja,
- hogy a többletlétszám folytán keletkező új álláshelyeket budaörsi állandó lakóhellyel ennek hiányában tartózkodási hellyel - rendelkező regisztrált munkanélküliek köréből tölti
be. Amennyiben Munkaügyi Központ Budaörsi Kirendeltsége nem tud megfelelő - a
benyújtott kérelemben előre meghatározott - képesítéssel rendelkező regisztrált
munkanélkülit/álláskeresőt kiközvetíteni, a vállalkozás a többletlétszámot a helyi médiákban
történő hirdetés eredménytelensége esetén, a Budaörsön kívül állandó lakóhellyel
rendelkező munkanélküliek/álláskeresők köréből is betöltheti,
- hogy a teljes beruházás nettó bekerülési költségének 25 %-át saját forrásként biztosítja,
- hogy az igényelt támogatás és járulékai mértékéig garanciát biztosít.
A támogatott a támogatás idejére vonatkozóan köteles olyan külön munkaügyi nyilvántartást
vezetni, amely ellenőrizhető módon, zárt rendszerben a következőket tartalmazza: a
munkavállaló neve, személyes adatai (szül hely idő, anyja neve, lakcíme), a munkába állás
időpontja, a munkaügyi központ igazolása a kiközvetítésről.
4.2.5.2.Technológiai fejlesztést eredményező eszközberuházás
Technológiai fejlesztést eredményező eszközberuházást megvalósító támogatásra azok a
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vállalkozások pályázhatnak, amelyek az önkormányzat közigazgatási területén termelő,
illetve szolgáltató jellegű beruházást valósítanak meg – személygépjármű beszerzés
kivételével – és helyeznek üzembe.
A pályázat benyújtásának feltétele:
a) gazdasági teljesítőképességének fokozását célzó beruházás megvalósítása, amelyhez
üzleti tervvel rendelkezik és annak végrehajtásaként az adott beruházást tételes főkönyvi
számlával igazolni tudja,
b) a teljes beruházási költség 25 %-nak saját forrásként történő biztosítása,
c) a kérelmező vállalja, hogy a beruházást 1 éven belül megvalósítja és eszközei között
aktiválja,
d) az üzembe helyezést megelőző időszakhoz viszonyított létszáma nem csökken,
e) tevékenységét legalább 3 évig fenntartja,
f) köztartozása nincs és arról igazolást nyújt be az Önkormányzathoz.
4.2.5.3.Elszámolható költségek
Amennyiben a kedvezményezett a beruházás, illetve a beruházás hasznosítása során
általános forgalmi adó levonására nem jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a
projekt ÁFÁ-val növelt, bruttó összköltsége, azaz a projekt költségvetését bruttó módon kell
megterveznie.
Amennyiben a kedvezményezett adóalany, vagy még nem adóalany de a beruházás illetve a
beruházás hasznosításával azzá válik és az általános forgalmi adó levonására jogosult, akkor
a támogatás alapja a projekt levonható ÁFA nélkül számított nettó összköltsége.
Technológiai korszerűsítést eredményező eszközök beszerzése esetén az alábbi költségek
számolhatók el:
- tevékenységek végzéséhez szükséges eszközök és berendezések vételára,
- szállítás és üzembe helyezés beruházási költsége, beleértve az első minősítés, hitelesítés
költségét is,
- betanítás költsége (közvetlenül a beszerzett eszközhöz kapcsolódva),
- az eszközök első felszerszámozásához szerszámok, kiegészítő berendezések költsége.
A pályázó a megítélt támogatási összeg 30%-át hardver-, és szoftver vásárlásra fordíthatja.
4.3. Az elbírálás szabályai
A benyújtott pályázatok elbírálásáról, a beérkezést követő 60 napon belül az Integrációs és
Vállalkozásfejlesztési Bizottság, a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság és a
Pénzügyi Bizottság véleménye figyelembe vételével a Képviselő-testület dönt. A Polgármesteri
Hivatal a döntésről, a döntést követő 15 napon belül a pályázót értesíti.
Hiányosan benyújtott pályázatok esetében egyszeri hiánypótlásra van lehetőség. Az Integrációs és
Vállalkozásfejlesztési Bizottság döntése alapján lehetőség van további tájékoztatás kérésére.
Ha a pályáztató a pályázatot nem utasítja el és a pénzügyi keret lehetővé teszi, dönthet úgy is,
újabb pályázat keretében bírálja el a pályázatot, feltéve, hogy a hiányosságokat a pályázó pótolta.
Pályáztató fenntartja a jogot, hogy érvényes pályázat esetén is hozhat elutasító döntést.
A munkahely-teremtési és megtartási támogatás nyújtásánál előnyt élveznek azok a vállalkozások,
melyek megváltozott munkaképességű munkavállalókat kívánnak alkalmazni, vagy alkalmaznak.
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Pályázó ebben az esetben köteles a támogatási szerződés aláírásakor bemutatni a megváltozott
munkaképességű munkavállaló az illetékes munkaügyi hatósághoz való bejelentéséről szóló iratot.
4.4. A szerződés megkötése
A támogatás biztosítására vonatkozóan a pályáztatás során kiválasztott, a támogatást igénybe vevő
vállalkozással az elbírálást követő 30 napon belül szerződést kell kötni, melyet a Rendelet 3. számú
melléklete tartalmaz.
A beruházás megvalósításához nyújtott támogatás esetén a szerződéskötés feltétele, hogy a pályázó
a pályázati kiírásban meghatározott garanciákkal és biztosítékokkal rendelkezzen.
A támogatási szerződésben rendelkezni kell a támogatott elszámolási, ellenőrzés biztosítási,
esetleges fizetési kötelezettségéről, illetőleg a szerződésszegés következményeiről, továbbá utalni
kell arra, hogy a nyújtott támogatás a 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó csekély
összegű (de minimis) támogatásnak minősül valamint, hogy a támogatottnak a fenti támogatási
jogcímen nyújtott támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őriznie
és a támogató ilyen irányú felhívása esetén köteles azokat bemutatni.
A támogatás összege a benyújtott, ellenőrzött igazolt számlák (igazolások) benyújtását követő 15
munkanapon belül kerül kifizetésre.
4.5. A támogatás felhasználásának ellenőrzése
Az Önkormányzat a pályázatban foglaltak valóságtartalmának ellenőrzésére a pályázat benyújtása
és a döntéshozatali folyamat bármelyik részében, továbbá támogatási szerződés teljesítésének, a
forrás megfelelő felhasználásának ellenőrzésére jogosult.
Az Önkormányzat a támogatás folyósítását felfüggeszti, amennyiben ellenőrzése során vagy egyéb
módon tudomására jut, hogy támogatott jogszabályi, pályázatban vagy a szerződése
kötelezettségének nem tesz eleget.
A támogatás felhasználásának ellenőrzéséről a budaörsi vállalkozások helyi támogatásáról
szóló 11/2010 (III.30.) ÖKT rendelet szabályai az irányadóak.
4.6. A visszatérítés szabályai
Amennyiben a támogatott a jogszabályból eredő valamint szerződéses kötelezettségeinek nem tesz
eleget, úgy a támogatás összegét köteles visszafizetni.
Az a vállalkozás, amely a támogatást igénybe vette anélkül, hogy erre jogosult lett volna, illetve
szerződésszegés esetén a támogatott köteles a támogatási értéket, illetve támogatási összeget a
mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegben az Önkormányzat felhívására egy
összegben visszafizetni.
A visszatérítési kötelezettség teljesítésének határideje a kötelezettség fennállásának Önkormányzat
általi megállapítását, illetőleg az erről szóló értesítés támogatott általi kézhezvételét követő 30 nap.
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Amennyiben támogatott a visszatérítési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, támogató
jogosult az azonnali beszedési megbízás érvényesítésével, vagy bármely egyéb módon – beleértve
támogatótól támogatottnak járó fizetési kötelezettség beszámítását, illetve a peres utat is –
érvényesíteni.

Budaörs, 2010
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2. számú melléklet
a 11/2010. (III.30.) önkormányzati rendelethez

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY
PÁLYÁZAT A BUDAÖRSI VÁLLALKOZÁSOK
HELYI TÁMOGATÁSÁRÓL
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I.
PÁLYÁZATI ELŐLAP

…....... számú példány
*EREDETI/MÁSOLAT

A Pályázat azonosító sorszáma:
(Támogató tölti ki)

A Pályázat beérkezésének időpontja
nap, óra, perc szerint feltüntetve:
(Támogató tölti ki)

A Pályázat iktatószáma:
(Támogató tölti ki)

A Pályázó teljes cégneve:
(Pályázó tölti ki)
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a megfelelő részt kérjük aláhúzni!

II.
PÁLYÁZATI ADATLAP
A PÁLYÁZÓRA VONATKOZÓ ADATOK
A Pályázó teljes cégneve:
A Pályázó rövidített elnevezése:
A Pályázó székhelye:
(irányítószám, helység, utca, házszám)
A Pályázó telephelye:
(irányítószám, helység, utca, házszám)
A Pályázó fióktelepe:
(irányítószám, helység, utca, házszám)
A Pályázó levelezési címe:
(irányítószám, helység, utca, házszám)
A Pályázó budaörsi székhelyének/
telephelyének/fióktelepének létesítésének
ideje:
A Pályázó telefonszáma:
A Pályázó faxszáma:
A Pályázó e-mail címe:
A Pályázó cégjegyzékszáma (egyéni
vállalkozónál a vállalkozói igazolvány
száma):
A Pályázó törvényes képviselője/i:
(cégjegyzésre jogosult személy/ek)
A cégjegyzés módja:
A Pályázó adószáma:
A Pályázó statisztikai számjele:
A Pályázó alapításának ideje:
A
Pályázó
bankszámláját
vezető
pénzintézet/ek
megnevezése
és
bankszámlaszáma/i:
A Pályázó a támogatási összeg átutalását
az alábbi bankszámlára (pénzintézet,
bankszámlaszám) kéri:
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III.
A PÁLYÁZÓ GAZDÁLKODÓ SZERVEZET RÖVID
BEMUTATÁSA, TULAJDONOSI ÖSSSZETÉTELE
(legfeljebb 1000 karakter terjedelemben)
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IV.
PÁLYÁZÓNAK A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁT MEGELŐZŐ
KÉT LEZÁRT ÜZLETI ÉVRE
VONATKOZÓ GAZDÁLKODÁSI ADATAI
(legfeljebb 1000 karakter terjedelemben)
(ezen ponthoz mellékletként csatolandók a megelőző lezárt üzleti évre
vonatkozó beszámoló vagy az SZJA/EVA bevallások másolatai)
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V.
PÁLYÁZÓNAK A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁT MEGELŐZŐ
KÉT LEZÁRT ÜZLETI ÉVRE ÉS A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁT
MEGELŐZŐ 3 HÓNAPRA VONATKOZÓ FOGLALKOZTATÁSI
(ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁMOT
TARTALMAZÓ) ADATAI ÖSSZESSÉGÉBEN ÉS A BUDAÖRSI
MUNKAHELYEK VONATKOZÁSÁBAN, VALAMINT A
TÉNYLEGESEN FOGALALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMÁRA
VONATKOZÓ 30 NAPNÁL NEM RÉGEBBI
ADATSZOLGÁLTATÁS
(legfeljebb 1000 karakter terjedelemben)
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VI.
A PÁLYÁZÓ PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK RÖVID
BEMUTATÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE
(adatlap kitöltése, melyhez szöveges indokolás fűzhető legfeljebb 1000 karakter terjedelemben)

Pályázó adatai
Nettó árbevétel éves változásának mértéke a pályázat benyújtását
1. megelőző két lezárt üzleti évben
(pl.: 2009. évi nettó árbevétel / 2008. évi nettó árbevétel)
Üzemi eredmény éves változásának mértéke a pályázat benyújtását
2. megelőző két lezárt üzleti évben
(pl.: 2009. évi üzemi eredmény / 2008. évi üzemi eredmény)
Mérleg szerinti eredmény éves változásának mértéke a pályázat
benyújtását megelőző két lezárt üzleti évben
3.
(pl.: 2009. évi mérleg szerinti eredmény / 2008. évi mérleg szerinti
eredmény)
Devizában fennálló kötelezettségek (hitel, lízing) a pályázat benyújtását
megelőző lezárt üzleti év december 31. napján forintban meghatározott
4.
összegének az azt megelőző évhez viszonyított változása
(pl.: 2009. december 31-i kötelezettség / 2008. december 31-i kötelezettség)
Forintban fennálló kötelezettségek (hitel, lízing – 4. pontban
5. meghatározott kötelezettség nélkül) változása
(pl.: 2009. december 31-i kötelezettség / 2008. december 31-i kötelezettség)
6. 1 főre jutó nettó árbevétel változása a pályázat benyújtását megelőző két
lezárt üzleti évben
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VII.
A PÁLYÁZÓ ÁLTAL IGÉNYELT TÁMOGATÁS
MÉRTÉKE
(Pályázó figyelembe véve a Pályázati Felhívásban foglaltakat
hány budaörsi munkahely megőrzésére pályázik, eszközbeszerzés mértéke)
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VIII.
NYILATKOZAT

Igen/
Nem
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.

Kijelentem, hogy a pályázat benyújtásának időpontjában lejárt esedékességű,
meg nem fizetett adótartozásom, adók módjára behajtható köztartozásom,
illetve az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozásom az állam
vagy az önkormányzat felé, ideértve az egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási
járulékot is, nem áll fenn.
Kijelentem, hogy a pályázat benyújtásának időpontjában nem folyik ellenem
csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás, továbbá amennyiben csőd-,
végelszámolási vagy felszámolási eljárás indul ellenünk a pályázat elbírálásáig,
illetve a Támogatási Szerződés lejártáig, annak tényét azonnal bejelentjük.
Tudomásul veszem, hogy nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, akivel
szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező
határozata van érvényben továbbá aki, vagy amely az államháztartás
alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a
strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a
Támogatási Szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem
teljesítette.
Kijelentem, hogy az általam képviselt vállalkozás ellen az Európai Bizottságnak
valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata nincs érvényben.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázat befogadását követően (a szerződéskötést
megelőzően) a pályázatban foglaltakat az arra feljogosított szervezet előzetesen
a helyszínen ellenőrizze. A pályázat kedvező elbírálása esetén hozzájárulok,
hogy a pályázatban foglaltak megvalósításának szakszerűségét, valamint a
támogatás rendeltetésszerű felhasználását az arra feljogosított szervek
ellenőrizzék.
Kijelentem, hogy a pályázat benyújtását megelőző 2 naptári éven belül
államigazgatási szerv határozatában, illetve annak bírósági felülvizsgálata
esetén a bíróság, munkavállaló bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély
nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetetésére nem vagyok
kötelezett.
A támogatás megvonásának terhe mellett kijelentem, hogy a támogatási döntést
megelőzően a beruházást nem kezdem meg, azaz a támogatási döntés
meghozataláig nem állítok ki megrendelést és nem kötök vállalkozási-,
adásvételi-, szállítási- vagy bármilyen egyéb szerződést, megállapodást a
projekt részét képező bármely tárgy, eszköz, szolgáltatás beszerzésére („jogi
értelemben vett megkezdettség”).
A pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek,
valódiak és hitelesek.
Tudomásul veszem, hogy támogatás esetén a nyertes pályázó neve, a támogatás
tárgya, a támogatás összege, a támogatott program megvalósítási helye
nyilvánosságra hozható.
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10.

Tudomásul veszem, hogy lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás
esetén a köztartozás megfizetéséig Támogatási Szerződés nem köthető.

11.

Hozzájárulok, hogy a köztartozások figyelemmel kísérése érdekében
adószámomat vagy adóazonosító jelemet, társadalombiztosítási azonosító
jelemet, társadalombiztosítási folyószámla számomat a támogatást nyújtó szerv
felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése
tényének és összegének megismeréséhez, illetve kiadja az APEH, VPOP,OEP és
szervei részére.

12.

Tudomásom van arról, hogy elnyert támogatás esetén a Támogatási
Szerződésben vállalt kötelezettségeim nem, vagy nem szerződésszerű teljesítése,
illetve a szerződéstől való elállás miatt visszavont támogatást – az elállás
időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeres mértékével – vissza kell
fizetnem.
Hozzájárulok a pályázat szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű
felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek által történő
ellenőrzéséhez.
Kijelentem, hogy a eszköz kialakításához szükséges jogerős hatósági
engedélyekkel
- rendelkezem.
- a szerződéskötésig rendelkezni fogok.
- nincs szükség jogerős hatósági engedélyre.
Kijelentem, hogy a működéshez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel
- rendelkezem.
- a szerződéskötésig rendelkezni fogok.
- nincs szükség jogerős hatósági engedélyre.
Kijelentem, hogy a Pályázati felhívás és útmutatót megismertem, az abban
foglalt feltételeket, kikötéseket és korlátozásokat magamra nézve kötelezőnek
ismerem el. Kijelentem, hogy a támogatást kizárólag a pályázati célnak
megfelelően használom fel, a támogatással megvalósuló technológiai fejlesztést
eredményező eszközberuházást legalább a projekt fizikai befejezését követő 2.
naptári év végéig az adott régióban fenntartom.
Vállaljuk, hogy a kérelem benyújtását követően legalább 3 éven keresztül
Budaörs Város Közigazgatási területén fekvő székhelyen és/vagy telephelyen,
fióktelepen a kérelemben meghatározott számban növelt meglévő átlagos
korrigált statisztikai állományi létszámot fenntartjuk és betöltjük.
Az adott támogatás Pályázati felhívás és útmutatójában foglaltakat tudomásul
vettem. Amennyiben a szervezet helyzetében változás áll be, illetve a pályázati
célok megvalósítását akadályozó bármely esemény következik be, úgy az
Önkormányzatot haladéktalanul értesítem.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

Nyilatkozom, hogy a projekt saját forrása rendelkezésre áll.

20. A

A pályázó nem alanya az ÁFÁ-nak. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt
(bruttó) összeg kerül figyelembevételre. (A-F-ig kiválasztós)
A pályázó az EVA-ról szóló 2002. évi XLIII. (XI. 15.)törvény hatálya alá
tartozik.
Az elszámolásnál az ÁFA-val csökkentett (nettó) összeg kerül
figyelembevételre.
A pályázó alanya az ÁFA-nak, de a támogatásból finanszírozott projektje
kapcsán ÁFA levonási jog nem illeti meg (tárgyi menetes tevékenységet vagy

20. B

20. C
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adólevonási joggal nem járó tevékenységet végez).
Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.
20. D A pályázó alanya az ÁFA-nak, a pályázatban megjelölt tevékenységgel
kapcsolatban felmerült költségeihez kapcsolódó ÁFA-ra vonatkozóan
adólevonási jog illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA nélkül (nettó) összeg körül
figyelembevételre.
20. E A pályázó alanya az ÁFA-nak és a jelen szerződéshez kapcsolódóan
arányosítással állapítja meg a levonható és a le nem vonható ÁFA összegét. Az
elszámolásnál az arányosítás számítását mellékelni kell. A költségek ebben az
esetben az arányosítással korrigált értékben vehetők figyelembe.
20. F A pályázó alanya az ÁFA-nak, a pályázatban megjelölt tevékenységgel
kapcsolatban felmerült költségei egy részéhez kapcsolódó ÁFA-ra vonatkozóan
adólevonási jog illeti meg, az elszámolásnál ezen költségek esetében az ÁFA
nélkül (nettó) összeg kerül figyelembevételre. A Pályázó a pályázatban
megjelölt tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségei másik részéhez
kapcsolódó ÁFA-ra vonatkozóan adólevonási jog nem illeti meg, az
elszámolásánál ezen költségek esetében az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül
figyelembevételre.
21.
Nyilatkozom arról, hogy az általam képviselt vállalkozás mikro-vagy
kisvállalkozásnak minősül (2004. évi XXXIV. törvény a kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról alapján).
22.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt
vállalkozás rendelkezik a tevékenysége folytatásához szükséges szakhatósági
engedélyekkel.
23.
Vállalom, hogy a Pályázati felhívás és útmutató jövőre vonatkozó
kötelezettségvállalás követelményeit teljesítem.
24.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázat keretén belül
beszerezni kívánt eszközök megfelelnek a vonatkozó európai irányelveknek,
illetve az azokat harmonizáló magyar rendeletek követelményeinek.
25.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy tevékenységünk, továbbá a
tervezett projektünk a hatályos környezetvédelmi előírásoknak megfelel.

26.

Tudomásul veszem, hogy a részben, vagy egészben, a támogatásból létrehozott
vagyon, a fenntartási kötelezettség lezárultáig csak az Önkormányzat előzetes
jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és az egyéb
kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, terhelhető meg,
adható bérbe, haszonbérbe, haszonkölcsönbe, haszonélvezetbe, használatba
kizárólag indokolt esetben, továbbá olyan célból és tartalommal, amely a projekt
eredeti célkitűzését nem változtatja meg.
Az Önkormányzat vezetőjének előzetes jóváhagyásával, a szolgáltatási és az
egyéb kötelezettségek átvállalása nélkül is lehetséges az idő előtt elhasználódott,
egy-egy vagyontárgy pótlással együtt járó selejtezése.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az eszközbeszerzés az
általam aktivált beruházás keretében valósul meg.
Tudomásul veszem, hogy a projekt fenntartási időszakában monitoring
adatszolgáltatási kötelezettségem áll fenn.
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ban
megfogalmazott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek
megfelelek.

27.
28.
29.
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30.

31.

32.

Tudomásul veszem, hogy nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amely
bérelt ingatlan esetében a bérleti szerződés kizárólagos joggal nem biztosítja a
támogatással megvalósuló berendezés üzemeltetésének lehetőségét legalább a
fenntartási kötelezettség idejére.
Kötelezettséget vállalunk arra, hogy eredményes pályázat esetén a Támogatási
Szerződés megkötését megelőzően valamennyi bankszámlánkra és azok
alszámláira vonatkozóan átadjuk a számlavezető pénzintézet által nyilvántartásba
vett (inkasszó) Felhatalmazó Levelet.
A pályázatban megjelölt összegnél kevesebb támogatás megállapítása
esetén kötelezettséget vállalunk arra, hogy
- a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet különbözetét pótoljuk, és a
pályázatban szereplő beruházást változatlan formában megvalósítjuk vagy
- a beruházás megvalósítására vonatkozó tervet a rendelkezésre álló összegek
figyelembevételével átdolgozzuk és csökkentett formában valósítjuk meg.

A törvényes képviselő/k:
Tisztsége/ük:
Hely, dátum:
Aláírás:
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IX.
NYILATKOZAT
A KÖZPÉNZEKBŐL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK
ÁTLÁTHATÓSÁGÁRÓL SZÓLÓ 2007. ÉVI CLXXXI. TÖRVÉNY
ALAPJÁN

1. Alulírott/ak, mint cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő/k Budaörs Város Önkormányzata
által támogatásban részesülő Támogatott képviselője/iként büntetőjogi felelősségem/ünk tudatában
kijelentem/jük, hogy a pályázó gazdálkodó szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (röviden: Üvegzseb II.) 6. § (1)
bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi körülmények egyike sem áll fenn, illetőleg az
összeférhetetlenség megszüntetése érdekében a hivatkozott törvény rendelkezéseinek megfelelően
eleget tettünk.
Budaörs, 20….
A Támogatott cégszerű aláírása
2. Alulírott/ak, mint cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő/k Budaörs Város Önkormányzata
által támogatásban részesülő Támogatott képviselője/iként büntetőjogi felelősségem/ünk tudatában
kijelentem/jük, hogy a pályázó gazdálkodó szervezet vonatkozásában az Üvegzseb II. törvény 8. §
(1) bekezdésében foglalt érintettségi körülmények egyike sem áll fenn, egyben kötelezettséget
vállalok/unk arra, hogy ha az ott írt érintettséget megalapozó valamely körülmény a pályázat
benyújtása után, de a támogatási döntés meghozatala előtt következik be, úgy 8 napon belül
kezdeményezem/zük e körülménynek a jogszabály által előírt honlapon történő közzétételét.
Tudomásul veszem/szük továbbá, hogy amennyiben a közzétételt határidőben nem
kezdeményezem/zük, támogatásban nem részesülhetünk.
Budaörs, 20….
A Támogatott cégszerű aláírása
VAGY
3. Alulírott/ak, mint cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő/k Budaörs Város Önkormányzata
által támogatásban részesülő Támogatott képviselője/iként büntetőjogi felelősségem/ünk tudatában
kijelentem/jük, hogy a pályázó gazdálkodó szervezet vonatkozásában az Üvegzseb II. törvény 8. §
(1) bekezdésében foglalt érintettségi körülmények közül …....................................... (az Üvegzseb
II. törvény 8. § (1) bekezdésében a)-e) pontig terjedő érintettségi okok közül a relevánsat
szíveskedjék megjelölni!) pont szerinti érintettség áll fenn, ezért kezdeményezem/zük e
körülménynek a jogszabályban előírt honlapon történő közzétételét.
Budaörs, 20….
A Támogatott cégszerű aláírása
(Kérjük, hogy az 2.-3. megállapítás közül a releváns megállapítást írják alá.)
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A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (röviden:
Üvegzseb II.)
6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve
ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá
tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja,
tisztségviselője, a társadalmi szervezet, az egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti
szervének tagja,
f) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel
rendelkező azon szervezeti egysége,
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott
fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai
parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.
8. § (1) Ha a pályázó
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél
munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, amelyben
az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének,
szervezetének tagja, tisztségviselője vagy a társadalmi szervezet ügyintéző vagy képviseleti
szervének tagja,
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával
egyidejűleg.
(2) Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés
előtt következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a
honlapon történő közzétételét.
(3) Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet.
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X.
FELHATALMAZÓ NYILATKOZAT

Alulírott/ak …..............................................................................., mint a pályázó gazdálkodó
szervezet törvényes képviselője/i (cégjegyzésre jogosult személy/ek) visszavonhatatlanul
felhatalmazom/zuk Budaörs Város Önkormányzatát, mint Támogatót arra, hogy Támogató vagy
annak képviselője a vállalkozások támogatására vonatkozó pályázatunkban, illetve a Támogatási
Szerződés aláírását követően a jelentéseinkben szolgáltatott adatok (különösen a
foglalkoztatottságra, Tartozásra vonatkozó adatok) valóságtartalmát a pályázat benyújtásától
számított 16 hónapon keresztül bármikor, bármely hatóságnál vagy Támogatottnál közvetlenül
ellenőrizze.
Budaörs, 20….
A Támogatott cégszerű aláírása
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XI.
(helyezzen e lap mögé 30 napnál nem régebbi cégkivonat hiteles másolatát
vagy vállalkozói igazolvány másolatát)
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XII.
(helyezze e lap mögé az eredeti aláírási címpéldányt vagy annak hiteles másolatát,
(egyéni vállalkozó esetében a banki aláírás minta hiteles másolatát)
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XIII.
ÚTMUTATÓ
1. A Pályázat
•
•
•
(2)
•
•
•
•

minden év október 31. napjáig,
kizárólag a jelen - formailag és tartalmilag nem változtatható - formanyomtatványon,
magyar nyelven,
gépelve, vagy számítógépen kitöltve,
2 nyomtatott példányban (1 eredeti és 1 másolati példány), továbbá egy példányban
elektronikus adathordozón
valamennyi oldalt - beleértve a csatolt mellékleteket is - folyamatos sorszámozással (kézzel
is elfogadható), valamint a Pályázó cégjegyzésre jogosult (aláírási címpéldányán
feltüntetett) képviselőjének szignójával ellátva,
a 2040 Budaörs, Szabadság út 134., Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Városépítési Iroda részére ,
zárt borítékban,

nyújtható be.
A borítékon fel kell tűntetni: „Vállalkozási céltartalék felhasználására kiírt pályázat”.
A Pályázattal kapcsolatosan tájékoztatás kérhető Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala Városépítési Irodájában.
A Pályázat benyújtásával kapcsolatos minden költség Pályázót terheli.
Amennyiben a támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül, vagy annak
kimerülése előre jelezhető, Budaörs Város Önkormányzata a benyújtási határidő előtt a benyújtás
lehetőségét felfüggeszti, és a felfüggesztés tényét közzéteszi. A közzétételtől kezdve Pályázat nem
nyújtható be.

39

XIV.
(eredményes pályázat esetén a Támogatási Szerződés megkötését megelőzően annyi példányban
kell benyújtani, ahány pénzintézetnél a Pályázónak bankszámlája van)

FELHATALMAZÁS
azonnali beszedési megbízás alkalmazására
Alulírott(ak) mint a következőkben meghatározott gazdálkodó szervezet
Gazdálkodó szervezet (teljes) megnevezése:
Székhelye:
Cégjegyzékszáma/engedély vagy igazolványszáma:
Adószáma/adóazonosító jele:
jegyzésére jogosult vezető tisztségviselő(k) jelen nyilatkozattal felhatalmazom(felhatalmazzuk)
Budaörs Város Önkormányzatát (Cím: 2040 Budaörs, Szabadság út 134.) hogy az Önöknél vezetett
……………………………………………………..
számú bankszámlá(i)m terhére a……….szerződésből fakadó mindennemű követelését a 227/2006.
(XI. 20.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésében megjelölt előnyösen rangsorolt fizetési megbízások
teljesítésének sorrendjét követően, de minden más fizetési megbízás teljesítését megelőzően
azonnali beszedési megbízással érvényesítse.
A számlaszám, amelyről az inkasszó benyújtásra kerül: 11742173-15390053
Jelen felhatalmazó nyilatkozatunk mindaddig hatályos és érvényes, ameddig annak visszavonásáról
Budaörs Város Önkormányzatával együttesen, cégszerűen aláírt jognyilatkozattal nem
rendelkezünk.
Budaörs, 20 ........................................................
számlatulajdonos
(cégszerű) aláírás
Záradék:
A ............................... (pénzintézet megnevezése) mint a Számlatulajdonos számlavezető bankja
tudomásul vesszük, hogy Budaörs Város Önkormányzata a Számlatulajdonossal szemben az
Önkormányzat általi támogatásra kötött Támogatási Szerződésből fakadó bármely követelését
jogosult a Számlatulajdonos bankszámlája terhére azonnali beszedési megbízás benyújtása útján
beszedni.
Kijelentjük továbbá, hogy a fenti felhatalmazó levél alapján benyújtott azonnali beszedési
megbízást mindaddig teljesítjük, ameddig annak visszavonásáról Budaörs Város Önkormányzata és
a Számlatulajdonos együttesen, cégszerűen aláírt jognyilatkozattal rendelkeznek
Kijelentjük, hogy a felhatalmazó levél aláírása az általunk nyilvántartott formában és módon történt,
amelyért felelősséget vállalunk. A fenti felhatalmazó levelet, mint a kedvezményezett számlavezető
pénzintézete, nyilvántartásba vettük.
Kelt: ......................................, 20… év .............................. hó ......... nap
........................................................
(pénzintézet)
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3. számú melléklet
a 11/2010. (III.30.) önkormányzati rendelethez
Szerződésszám: ..................

Támogatási Szerződés
Vállalkozási céltartalék keretében a mikro- és kisvállalkozások versenyképessége
fokozásának, a foglalkoztatottság elősegítésének támogatásáról valamint komplex vállalati
technológia fejlesztéséről szóló………………………………... határozat alapján
amely létrejött egyfelől Budaörs Város Önkormányzata (2040 Budaörs Szabadság u.
134.)képviselője Wittinghoff Tamás polgármester(továbbiakban: Támogató)
másfelől …………………………………………………………………………...
(továbbiakban: Támogatott )

I. A támogatás célja
A budaörsi székhelyű, telephelyű vagy fióktelepű kiskereskedelemi, mezőgazdasági- és ipari
termelő vállalkozások és a lakossági szolgáltatás területén működő mikro- és kisvállalkozások
versenyképességének javítása, valamint foglalkoztatási képességének megőrzése, növelése az
alkalmazott műszaki technológiai színvonalának fejlesztése, fejlődőképes és komoly növekedési
potenciállal rendelkező vállalkozások kialakítása.
II. Előzmények
A Támogatott benyújtott pályázatát, a Képviselő-testület elfogadta a ……. számú határozatával
támogatásban részesítette, mely alapján Budaörs Város Önkormányzata nevében a Polgármester
a Támogatottal a jelen szerződésben foglalt feltételekkel támogatási szerződést köt.
III. Támogatási jogcím
Jelen szerződés alapján a kedvezményezett az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély
összegű (ún. de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK bizottsági
csoportmentességi rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű támogatásban részesül. A
támogatás támogatástartalma ……… forint.. Egy vállalkozásnak, bármely forrásból, csekély
összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma – három pénzügyi év
vonatkozásában – nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, a közúti szállítási ágazatban a
100.000 eurónak megfelelő forintösszeget.”
A Támogató a Támogatott részére működési támogatásnak nem minősülő, egyszeri, vissza nem
térítendő pénzügyi támogatást nyújt az alábbi pályázati cél megvalósításához:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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IV. A támogatott program részletes adatai
1. A támogatott program megnevezése:
a.) megvalósításának helye:
b.) kezdési időpontja:
c.) befejezési időpontja:
d.) beruházási költsége:
2. A beruházás költsége tartalmazhatja:
a.)
b.)
c.)
3. A támogatás összege: ………………., amely a beruházás …………. % -a.
4. A Támogatott saját forrásként beszámítja:
…………………………………………. Ft

V. A Támogatott kötelezettségei
1. Támogatott vállalja, hogy:
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)

a beruházást …………………………………………………………………………………...-ig
megvalósítja,
a pályázat keretében elnyert támogatás összegéből finanszírozott eszközt legalább 3 évig az
eredeti célkitűzésnek megfelelően működteti, azt Budaörs Város közigazgatási területén lévő
székhelyén, ennek hiányában telephelyén, fióktelepén tárolja,
az esetleges egyéb támogatás elmaradása esetén a hiányzó pénzösszeget saját forrásból
biztosítja,
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 13/A. §. (2.) bekezdésének értelmében
számadási kötelezettségének eleget tesz,
a támogatott beruházás megvalósulásával új munkahelyeket teremt, illetve a projekt
megvalósítását követő 3 éven belül nem csökken a foglalkoztatottság (alkalmazotti létszám).

2. Támogatott kijelenti, hogy:
a.)

a jelen szerződés alapját képező pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok
teljes körűek, valódiak és hitelesek,

b.)

a jelen szerződés szerinti program megvalósításához szükséges saját forrása(i) teljes
egészében és korlátozásmentesen rendelkezésére állnak,
Lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása nincs.
az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített
tartozása nincs, valamint a Támogatótól vagy jogelődjétől korábban kapott támogatás
felhasználásának szerződésben vállalt kötelezettségeit teljesítette,

c.)
d.)
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e.)
f.)
g.)

a szerződés megkötésének időpontjában nem folyik ellene csőd-,
felszámolási- vagy
végelszámolási eljárás, továbbá amennyiben ellene csőd-, felszámolási- vagy
végelszámolási eljárás indul a támogatási szerződés lejártáig, annak tényét bejelenti,
a szerződés megkötését megelőző 2 naptári éven belül államigazgatási
szerv
határozatában, illetve annak bírósági felülvizsgálata esetén, a bíróság munkavállaló
bejelentés nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetésére nem kötelezett,
a szerződés megkötését megelőzően a támogatott beruházás nem kezdődött meg. A
beruházás megkezdésének minősül a
technológiai
fejlesztést
eredményező
eszközberuházás esetén az első beszerzett gép szállítását igazoló okmányom feltüntetett
nap.

3.) Támogatott hozzájárul ahhoz, hogy:
a.) a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségei nem teljesítése, vagy a szerződéstől való
elállás miatt visszavont támogatás - a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres mértékével
növelt - összegének megfizetésére irányuló követelés érvényesítése a Támogató részére
azonnali beszedési megbízás alkalmazásával történjen, melyre vonatkozó felhatalmazó
nyilatkozat a jelen támogatási szerződés részét képezi (…... sz. melléklet)
b.) a támogatott program megvalósulásának szakszerűségét és a támogatás rendeltetésszerű
felhasználását a Támogató ellenőrizze.
4. Támogatott tudomásul veszi, hogy:
a.)
b.)

a támogatott megnevezése, a támogatás tárgya,
a támogatás összege, a támogatott
program megvalósítási helye nyilvánosságra hozható,
vállalkozása 5 évig kizárható a „Vállalkozási céltartalék felhasználás” Program támogatási
rendszeréből, ha az alábbiakban meghatározott feltételekből legalább egy bekövetkezik:
- a támogatott céltól eltérő feladatot valósít meg,
- haladéktalanul nem jelenti, ha a beruházás meghiúsul, tartós akadályba ütközik vagy a
szerződésben vállaltakhoz képest késedelmet szenved.
VI. A támogatás folyósítása

1. A támogatás folyósítása a benyújtott, ellenőrzött, igazolt számla másolatok és a teljesítést
igazoló dokumentumok alapján utólag, a számla (számlák) benyújtását követő 15 munkanapon
belül, legfeljebb 3 ütemben történik.
Az ütemezés az alábbiak szerint történik:
Ütem

Pénzügyi teljesítés
időpontja

Összeg (Ft)

I.
II.
III.
Az ütemezéstől a támogatott írásos kérelme és indoklása alapján legfeljebb egy alkalommal lehet
eltérni.
A támogatás a teljesítés igazolása alapján történik.
2. A teljesítés igazolásában a Támogatott köteles nyilatkozni arról, hogy a támogatás feltételéül
vállalt kötelességei a támogatási szerződésnek megfelelően teljesültek, a támogatás összege
rendeltetésszerűen és maradéktalanul a jelen szerződésben meghatározott feladatra került
felhasználásra.
A teljesítés igazolásához a Támogatott köteles csatolni a benyújtott számlák másolatát,
valamint a saját része megfizetését igazoló bankkivonatot.
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3.

A
támogatást
a
Támogatott
számláját
vezető
hitelintézeten
…………………………………………… számú bankszámlára folyósítja.

keresztül,

a

VII. Egyéb rendelkezések
1. A Támogató jogosult a szerződéstől elállni, ha az alábbiakban felsorolt feltételek közül legalább
egy bekövetkezik:
a.) ha hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Támogatott a pályázat szakmai, pénzügyi
tartalmát befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott,
b.) a Támogatott a támogatás igénybevételét nem kezdeményezi
2. Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogatónak a szerződéstől való elállása, a támogatás
nem rendeltetésszerű felhasználása, vagy a támogatási szerződésben foglalt bármely egyéb
kötelezettségének neki felróható okból történő nem teljesítése, vagy részbeni teljesítése esetén,
továbbá a szerződéses nyilatkozatai bármelyikének visszavonása, vagy az abban foglaltak
megszegése esetén a támogatás visszavonható.
3. A támogatás visszavonása esetén a Támogatott a már igénybevett támogatás egészét, az
igénybevétel napjától a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő kamattal növelt
összegben köteles visszatéríteni, amely követelés érvényesítése a V/3.)a.) pont alkalmazásával
történjen.
4. A támogatás visszavonása esetén a jogosulatlanul igénybevett összeg az adózás rendjéről
szóló 2003. évi XCII. törvény értelmében köztartozásnak minősül.
5. Amennyiben a támogatott program megvalósítása a Támogatottnak fel nem róható okból
meghiúsul, vagy tartós akadályba ütközik, a jelentési kötelezettség teljesítése mellett az
igénybe nem vett támogatásról le kell mondani.
6. Támogatott köteles a tárgyi támogatási jogcímen nyújtott támogatáshoz kapcsolódó iratokat az
odaítélést követő 10 évig megőrizni és a támogató ilyen irányú felhívása esetén bemutatni.
7. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az államháztartásról szóló 1992.
évi XXXVIII. tv., az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet,
és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. előírásai az irányadók.
8. A jelen szerződés részét képezik az alapjául szolgáló pályázathoz benyújtott, a pályázati
kiírásban előírt nyilatkozatok és kötelezően csatolandó mellékletek.
( …… .sz. melléklet )
Budaörs, 2010 ………………………..….

.................................................
Támogatott

...................................................
Wittinghoff Tamás polgármester
Budaörs Város Önkormányzata
képviseletében
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