Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
3/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete
a budaörsi vállalkozások helyi támogatásáról szóló
26/2012. (VII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 13. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. §
(1) A budaörsi vállalkozások helyi támogatásáról szóló 26/2012. (VII.13.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ (2) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
„(2) A pályázat benyújtására azon vállalkozás jogosult, mely legalább két lezárt üzleti évvel
rendelkezik, és a pályázat benyújtását megelőző két évben helyi adóbevallási és
adófizetési kötelezettségének Budaörsön eleget tett.”
2. §
(1) A Rendelet 6. § (4) bekezdésébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az igényelhető támogatási összeg egy vállalkozás részére legfeljebb 2 millió Ft
lehet azzal, hogy az egy vállalkozásnak három éven belül nyújtott támogatás nem
haladhatja meg a 3 millió forintot.”
(2) A Rendelet 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Munkahelyteremtésnél a támogatás mértéke a támogatott kérelem benyújtását
követően létesített új, teljes idejű (napi 8 órás) foglalkoztatást biztosító álláshelyenként
a pályázat kiírásakor érvényes minimálbér, munkáltatót terhelő bérköltség, egyévi
összegének 50%-a, de legfeljebb 2 millió forint. A részmunkaidős (legkevesebb napi 4
órás) foglalkoztatás esetén a támogatás mértéke a teljes idejű (napi 8 órás)
foglalkoztatásra megállapított támogatáshoz viszonyítottan arányosan kerül
megállapításra azzal a kikötéssel, hogy:
a) nem igényelhető támogatás a pályázó tulajdonosa(i) és vezető
tisztségviselő(i) tekintetében munkahelyteremtésre,
b) legfeljebb 3 munkahely teremtése támogatható.”
(3) A Rendelet 6. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Technológiai fejlesztést eredményező eszközberuházásnál
a) 100.000 és 499.999 Ft közötti támogatási összeg mellett az elnyerhető
támogatási összeg maximuma az összes beruházással kapcsolatosan
elszámolható költség 90%-a,
b) 500.000 és 999.999 Ft közötti támogatási összeg mellett az elnyerhető
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c) 1.000.000 és 2.000.000 Ft közötti támogatási összeg mellett az elnyerhető
támogatási összeg maximuma az összes beruházással kapcsolatosan
elszámolható költség 75%-a.”
(4) A Rendelet 6. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Technológiai fejlesztést eredményező eszközberuházásnál a támogatás mértéke a
mindenkori pályázati felhívás szerinti összeg.”
3. §
(1) A Rendelet 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.”
(2) A Rendelet 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A pályázatot magyar nyelven, kizárólag a rendelet függelékében szereplő
formanyomtatványon, 2 nyomtatott példányban (egy eredeti és egy másolat)
összefűzve, továbbá két példányban elektronikus adathordozón kell beküldeni a
Budaörsi Polgármesteri Hivatal részére.”
4. §
A Rendelet 9. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (1) A támogatásban részesülőnek vállalnia kell, hogy vállalkozását legalább három
évig fenntartja, a támogatott beruházást az elbírálást követően egy éven belül
megvalósítja, a megvalósítástól számított három éven belül azokat eszközei között
szerepelteti, továbbá Budaörs Város közigazgatási területén fekvő székhelyén illetve
telephelyén, fióktelepén a kérelemben meghatározott számban növelt (vagy megőrzött)
átlagos korrigált statisztikai állományi létszámát a létszámbővítést követően legalább
három éven keresztül fenntartja és betölti. „
5. §
(1) A Rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A támogatás biztosítására vonatkozóan a pályáztatás során kiválasztott, a
támogatást igénybe vevő vállalkozással az elbírálást követő 30 napon belül szerződést
kell kötni. A Bonyolító által előkészített szerződést a Kiíró megköti.”
(2)

A Rendelet 11. §-a kiegészül a következő (3) bekezdéssel:

„ (3) A beruházás támogatásának összege a kiegyenlített és benyújtott számla
benyújtását követő 15 munkanapon belül, a munkahelyteremtés támogatásának
összege az igazolt munkahelyteremtést követő 15 munkanapon belül kerül kifizetésre.”
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6. §.
A Rendelet 16. §-a kiegészül a következő (3) bekezdéssel:
„(3) Az egy vállalkozás részére három éven belül nyújtható támogatásra vonatkozó, a 6.
§ (4) bekezdésében, valamint a 7. §-ban foglalt szabályok Budaörs Város
Önkormányzata által a 2010. és a 2012. évben kiírt pályázaton nyertes pályázókra is
alkalmazandók.”
7. §
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Budaörs, 2013. február 27.

Wittinghoff Tamás
Polgármester

dr. Bocsi István
Jegyző
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A 3/2013. (III.01.) önkormányzati rendelet 2013. március 01-én a Polgármesteri Hivatal
(Budaörs, Szabadság út 134. sz.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre került.
Erdős Károlyné
irodavezető
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