
A 44/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelettel 
2013. január 1-től határozatlan ideig szünetel 

a támogatás kifizetése 
 

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 
a vállalkozások támogatásáról szóló 23/2002.(VI.1.) rendelete  

egységes szerkezetben 
*4 
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete Fegyvernek illetékességi területén állandó jelleggel iparűzési 
tevékenységet végző vállalkozások támogatása céljából az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. 
(1) bek. alapján összhangban az EK-szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű ( de minimis ) 
támogatásokra való alkalmazásáról szóló 69/2001/EK bizottsági rendelettel az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. §. 
 

Az e rendelet szerint Fegyvernek illetékességi területén állandó jelleggel iparűzési tevékenységet végző 
vállalkozók (a továbbiakban: vállalkozás) támogatásának minősül: 
 
*6 
     (1) A képviselőtestület egyedi elbírálással írásbeli kérelemre a vállalkozás fejlesztéséhez az alábbi 

támogatásokat nyújtja: 
a.) visszatérítendő kamatmentes támogatás 
b.) vissza nem térítendő kamat támogatás 
c.) vissza nem térítendő támogatás 

   
A b.) és c.) pontokban a támogatás kivételesen csak akkor történhet, ha vállalkozás fejlesztése 
önkormányzati tulajdonú ingatlanon történik, vagy az önkormányzat egyéb módon közvetlenül 
érdekelt a fejlesztés további, más vállalkozókat érintő hasznosításában.  

 
(2) Az e rendelet hatálya alá tartozó vállalkozások a helyi önkormányzattól a korrigált, átlagos statisztikai 

állományi létszám alapján 3.000.- Ft/fő/év támogatást kapnak, melyet az e célra létrehozott 
„elkülönített” alapból kell fedezni. 

 
(3) A rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti támogatás 2013. január 01. napjától határozatlan ideig 

szünetel.  
 

2. §. 
 
(1) A támogatási igényt folyamatosan lehet benyújtani, melyet a 6. §. (1)-(2) bek. szerinti összeg (előleg) 

erejéig lehet teljesíteni.  
 

(2) A rendelet 1. §. b. pont szerinti támogatások együttesen is adhatók, azonban tárgyévben egy 
adóalanynak maximum 4.000 eFt. visszatérítendő támogatás adható.  

 
(3) A támogatást maximum 4 év alatt kell egyenlő – minimum 10.000.- Ft/hó – részletekben visszafizetni.  

 
(4) Újabb támogatás az 1. §. b.) pontja szerint mindaddig nem adható, míg az előző támogatás teljes 

egészében visszafizetésre nem kerül.  
 

(5) A rendelet 1. §. b-c. pont szerinti támogatás folyósításának rendje: 
a.) A támogatás csak teljes adóévben működő vállalkozásnak adható. 
b.) A támogatást a Polgármesteri Hivatal utalja ki. 
c.) A c.) pont szerinti támogatás maximum az adózó helyi iparűzési adó bevallásában 

feltüntetett adófizetési kötelezettség mértékéig adható. 
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d.) A vállalkozások c.) pont szerinti támogatás igénylése esetén a korrigált átlagos 
statisztikai létszámukról a helyi iparűzési adó bevallás benyújtásával egy időben 
(minden év május 31-ig) az erre a célra rendszeresített, a rendelet 1. sz. melléklete 
szerinti nyomtatványon nyilatkoznak.  

e.) E rendelet 1. §. c.) pont szerinti támogatás folyósítása minden év július 1. és július 15. 
között történik.  

(6) A rendelet 1. §. (1) bek. b-c. pont szerinti támogatás nyújtását kizáró okok: 
 Nem kaphat támogatást az a vállalkozás: 

a.) amely  a rendelet 2. §. (5) bek. d.) pontja szerinti nyilatkozatát, illetve az iparűzési adó 
bevallását május 31. után teszi meg, 

b.) melynek iparűzési adó fizetési kötelezettsége nem éri el a 3.000.- Ft-ot, 
c.) melynek az önkormányzat intézményei és részben önálló intézményei felé lejárt 

esedékességű, bármilyen tartozása áll fenn a támogatás megállapításának időpontjában, 
d.) amely vállalkozás csőd, vagy felszámolási eljárás alatt áll. 

*4  e.) amely tevékenységét a szállítási ágazatban végzi, továbbá a támogatás nem vehető igénybe 
mezőgazdasági illetve halászati termékek előállításához, feldolgozásához, vagy azok 
értékesítéséhez, az exporthoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységekhez, valamint az import 
áruk helyett hazai áru használatától függő támogatások esetében. 

 
 

(7) Nem részesülhet vissza nem térítendő támogatásban az, aki az iparűzési adóról szóló 21/1998.(X.2.) 
önk.rend. 4. §. (2) bek. szerint mentes, a mentessége idejére. 
 
*3 
(8) Kedvezményezett köteles a támogatáshoz kapcsolódó minden iratot az odaítélést követő 10 évig megőrizni 
és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén azokat köteles bemutatni. 
 

3. §. 
 

 
Közös beruházásra benyújtott támogatási igény esetén a gesztor 21/1998.(X.2.) sz. önk. rend. szerinti 
adóalanyisága dönt. 
 

4. §. 
 

A támogatás mértéke: 
  

a. A rendelet 1.  §. (1) bek. ba.) pont esetén a fejlesztési költség max. 20 %-a. 
b. A rendelet 1. §. bb.) pont esetén a kamat max. 50 %-a. 
c. A rendelet 1. §. (1) bek. bc.) pont esetén a fejlesztési költség max. 20 %-a. 

 
5. §. 

 
(1) E rendelet 1. §. b.) pontja szerinti támogatás iránti kérelmet formanyomtatványon (rendelet 2. sz. 
melléklete) a polgármesterhez kell benyújtani, melynek az alábbiakat kell tartalmaznia: 

a.) a kérelmező neve, címe, megnevezése, adóazonosítója 
b.) bankszámlát vezető pénzintézet megnevezése, bankszámla száma 
c.) a vállalkozás fejlesztésének bemutatása, melyhez a támogatást kéri 
d.) a támogatás összege 
e.) a támogatás időtartama 
f.) a visszafizetés havi összege 
g.) a hitel kamata, a hitel visszafizetésének határideje 
h.) nyilatkozat, hogy nincs köztartozása 
i.) a vállalkozás fejlesztésének kezdési és befejezési időpontja 
j.) nyilatkozat a fejlesztés ÁFA tartalmának visszaigényelhetőségéről 
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A pályázati formanyomtatványhoz csatolni kell az alábbi mellékleteket: 
1.) Legalább 1 db tételes árajánlat, minimum munkanemenkénti bontásban. (A fejlesztés 

megvalósítása, a kivitelezői/szállítói számlák elfogadhatósága szempontjából ez a 
mérvadó.) 

2.) Építési engedély köteles beruházás esetén az építési engedély vagy az engedélyt kiadó 
hatóság megnevezése és az engedély száma. 

3.) A pályázat beadásakor 30 napnál nem régebbi számlavezető pénzügyi intézmény 
nyilatkozata az alábbiakról: 
- a gazdálkodó szervezet fizetési kötelezettségeinek pontosan eleget tesz-e, 
- számlájával szemben volt-e sorban állás, ha igen, utoljára mikor. 

4.) Legalább fejlesztés befejezését követő 5 évre szóló bérleti szerződés, amennyiben a 
fejlesztés nem saját vagy cég tulajdonú ingatlanon történik.  

*3 
5.) A rendelet 1. §. szerinti támogatás akkor adható, ha a támogatott nyilatkozik, hogy 
bármilyen forrásból csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás összege 3 év 
vonatkozásában nem haladja meg a 100.000 eurónak megfelelő Ft. összeget.  
*4 ( A támogatástartalom kiszámítása az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. 
cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális 
támogatási térképről szóló 85/2004 (IV.19)  Korm. rendelet 2. sz. mell. A) pontja alapján 
történik. ) 

 
*3 
6.) A támogatás igénybevételéhez az első támogatás kifizetését megelőzően kell nyilatkozni. 
A nyilatkozat tartalmazza a támogatott nevét, azonosítóját, címét, nyilatkozatot arra 
vonatkozóan, hogy az igénybe vett támogatás alatta marad az 5. §. (1) bek. 5.) pontjában írt 
100.000 eurónak. 

 
 (2) A képviselőtestületi ülést követően a szerződés mellékletének becsatolását követő 8 napon belül, 
legkésőbb a testületi döntést követő 60 napon belül a polgármester   szerződést köt a nyertes pályázóval a 
rendelet 3.sz.melléklete szerinti szerződésminta alapján az alábbi kiemelt szempontok szerint: 

 
a.   visszafizetés idejére az önkormányzat jelzálogjogot köteles bejegyeztetni a támogatott 

tulajdonában (cég, vagy magán tulajdon) lévő, általa felajánlott ingatlanra 
b. a támogatás összege készpénzben nem fizethető ki, csak a támogatott által megjelölt 

bankszámlára 
c. az önkormányzat a kamattámogatást a pénzintézet útján a vállalkozónak folyósítja 

negyedévenként, a tárgy negyedévet követő hó 15-ig 
d. A vállalkozás fejlesztésének kezdési és vállalt befejezési időpontját. A vállalt befejezési 

időpont egy ízben kérelemre módosítható.  
e. A támogatás kiutalásának időpontját, összegét, az elszámolás módját.  
f. Utalás arra, hogy a támogatást csak a szerződés megkötését követően lehetet kiutalni 

részszámla, számla és annak pénzügyi teljesítését igazoló bizonylat alapján, a támogatás 
odaítéléséről szóló önkormányzati határozatban foglalt összegig és arányig 
(költségarányosan).  

g. A támogatás lehívását a támogatott kezdeményezi a támogatási szerződés mellékletét képező 
adatlapon. A támogatás teljes összegének lehívása maximum három alkalommal lehetséges 
(2+1 végső elszámolás). A minimálisan egy alkalommal igényelhető összeg 500 eFt. 
Amennyiben a támogatás ennél kisebb összegű, akkor a támogatás teljes összegét egyszerre 
kell igényelni. 

h. A vállalkozás fejlesztésének pontos leírását, utalva arra, hogy a beruházás megvalósítása 
szempontjából a pályázatban szereplő árajánlat (költségvetés) a mérvadó. 

i. költség és forrás megoszlása. 
j. Amennyiben a támogatott vállalkozásnak a támogatás visszafizetésével kapcsolatban három 

hónapon túli hátraléka keletkezik és nem tesz lépéseket annak tisztázására (pl.: a visszafizetés 
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átütemezésének kérése írásban), abban az esetben a teljes támogatási összeg visszafizetését 
követő öt évig (60 hónap) nem részesülhet újabb támogatásban. 

k. Amennyiben az adóalany a támogatott beruházással határidőre nem készül el, nem a kért célra 
használja fel a támogatást, vagy ha a támogatási szerződés hatályában utólag kiderül, hogy a 
támogatás megítélésekor köztartozása van, a Ptk. szerinti kamattal kell visszafizetni egy 
összegben a hátralék összegét az arra vonatkozó felszólítás kézhezvételétől számított 30 napon 
belül, valamint a hátralék pénzügyi rendezését követő 5 évig nem részesülhet az e rendelet 1. 
§. b.) pontja szerinti támogatásban. 
 

(3) Építési beruházás esetén a szerződéskötéshez be kell csatolni egy kivitelezői szerződést (saját kivitelezés 
esetén erről szóló nyilatkozatot), melyben legalább a pályázathoz csatolt munkanemenkénti bontásban 
szerepeljenek a kivitelezés költségei. 
 
(4) A támogatások nyilvántartását és a támogatások felhasználásának ellenőrzését a  Polgármesteri Hivatal 

végzi.  
 
(5) A képviselőtestületi döntésről és a szerződéskötés feltételeiről a pályázót 8 napon belül kell értesíteni. A 

pályázónak az értesítéstől számított 8 napon belül kell nyilatkoznia, hogy elfogadja-e a támogatást. 
Amennyiben nem nyilatkozik, a támogatás érvényét veszti.  

 
(6) Amennyiben 60 napon belül nem kerül sor az 5. §. (2) bek. szerinti szerződéskötésre a pályázó 

mulasztásából, a megítélt támogatás érvényét veszti.  
 
(7) A Polgármester a támogatásban részesült vállalkozó írásbeli kérelme alapján jogosult: 

a.) a fejlesztés befejezési határidejének módosítására, amennyiben a módosított határidő is a 
költségvetési éven belül van, 

b.) a támogatás visszafizetésének átütemezésére, amennyiben az költségvetési évet nem érint. 
A Polgármester hatáskörébe utalt feladatokkal kapcsolatos döntésekről írásos megállapodás 
készül, mely a későbbiekben a támogatási szerződés mellékletét képezi.” 

 
6. §. 

*1 
(1)  A Képviselőtestület a vállalkozások támogatására 21 millió Ft-os elkülönített alapot képez.  
 
*1 
(2) Évente az alapból visszatérülő rész használható fel, melynek összegét a mindenkori éves költségvetésben 

kell szerepeltetni.  
 

(3) Fizetési kötelezettség elmulasztása miatti végrehajtási eljárás kezdeményezése esetén Fegyvernek 
nagyközség önkormányzatának vagyongazdálkodásáról és vagyonkezeléséről szóló 1992. évi 6. számú 
rendeletének 20.§-ában leírtakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az első felszólítás a hátralék 
keletkezésétől számított 3. hét eltelte után, azt követően másod ízben 2 hét után, azt követően harmadízben 
1 hét után történik. 

 
         

6/A. §. 
 

A rendelet 1. §. b.) pontja szerint nyújtott és igénybe vett 200 eFt. és az feletti céljellegű vállalkozás 
fejlesztéséhez nyújtott és igénybe vett támogatások kedvezményezettjeik nevére, a támogatás céljára, 
összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat kell közzétenni az SZMSZ 
40. §. (6)-(8) bek. szerint.  
        *2 

6/B. §. 
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(1) Az e rendelet eltérő rendelkezése hiányában, a rendelet szerinti eljárásokra a közigazgatási hatósági eljárás 
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.  

(2) Az e rendeletben szabályozott ügyek elektronikus úton nem intézhetők.  
 
 

Értelmező rendelkezés 
 

7. §.   
 

(1) E rendelet szempontjából a vállalkozó állandó jelleggel iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat 
illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét 
részben vagy egészben székhelyén, telephelyén kívül végzi. 

 
(2)  Az önkormányzat felé fennálló tartozásnak minősül:    Az önkormányzat rendeletén alapuló határozat, 

szerződés alapján fizetendő díj, hozzájárulás, birság, pótlék, stb. határidőre történő meg nem fizetett 
összeg, melyet a Polgármesteri Hivatal a kérelmen igazol a szerződéskötést megelőzően. 

 
(3) E rendelet alkalmazásában korrigált átlagos statisztikai állományi létszám: 

A Központi Statisztikai Hivatal „Útmutató az intézményi munkaügyi statisztika kérdőíve kitöltéséhez” c. 
kiadvány 1999. január 1. napján érvényes szabályai szerint éves szinten számított statisztikai állományi 
létszám, ideértve a saját nevében és saját kockázatára rendszeresen, haszonszerzés céljából vállalkozási 
tevékenységet folytató magánszemélyt, továbbá azt a tulajdonost, aki vállalkozásában személyes 
közreműködésre kötelezett, vagy azt mellékszolgáltatásként végzi, valamint a segítő családtagot. 

 
(4) A rendelet 2.§ (4) bekezdésének alkalmazásában új támogatásnak minősül az az eset is, ha a támogatott a 
már korábban megítélt támogatásából az egyenlő nagyságú törlesztő részleteteken kívül vállalt egy összegű 
fizetési kötelezettségének határidőre nem tesz eleget és ezen nagy összeg - minimum 100.000 Ft - 
visszafizetésének átütemezését kéri. 
 
(5) A rendelet 5.§ (2) bekezdésének k.) pontja alkalmazásában köztartozásnak minősül az az eset is amikor az 
adózó az iparűzési adóbevallását határidőre nem nyújtja be. Határidőn túli benyújtásnak számít a felszólításra 
benyújtott, vagy nem benyújtott bevallás is. 
 
*3 
(6) E rendelet szempontjából támogatásnak minősül a csekély összegű támogatás. 
 
*3 
 (7) A rendelet szerint csekély összegű támogatásnak minősül a 2001.január 12-i 69/2001.EK.bizottsági 
rendelettel összhangban a 3 év vonatkozásában nyújtott 100.000 eurónak megfelelő Ft. összegnél kisebb 
összegű támogatás. 
 
 

8. §. 
 

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.  
 
Huber Ferenc        Buzás Istvánné 
polgármester       jegyző 
 
 
*1 A 6/2005.(III.1.) önk.rendelettel mód. 
*2 A 33/2005.(IX.30.) önk.rendelettel mód.  
*3 Az 5/2006.(II.1.) rendelettel mód. (hatályos 2006.II.1.) 
*4 a 12/2006.(III.31.) rendelettel mód. (hatályos 2006.ápr.1.) 
*5 A 28/2006.(IX.27.) rendelettel mód.  
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*6 A 44/2012.(IX.28.) rendelettel mód. (hatályos 2013. január 1-től)
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egységes szerkezetbe foglalt 23/2002.(VI.1.) rendelet 

1.sz. melléklete 
 
 
 
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalának 
 
Fegyvernek 
Felszabadulás u. 171.  
 
 
 
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének a vállalkozások támogatásáról szóló 
módosított 23/2002.(VI.1.) sz. rendelete 1. §. c.) pont szerinti támogatás igénybevételéhez az alábbi 
nyilatkozatot teszem.  
 
 
 
 

N Y I L A T K O Z A T 
 
 
 
A támogatást igénylő neve/megnevezése: ………………………………………………………… 
 
Adóazonosító szám/adószám: ……………………………………………………………………… 
 
Címe: …………………………………………………………………………………………………… 
 
Bankszámla száma: ………………………………………………………………………………….. 
 
Bankszámlát vezető pénzintézet megnevezése: ………………………………………………….. 
 
………….évben a korrigált átlagos statisztikai állományi létszám: …………………………fő 
 
Az igényelt támogatás összege: 
 
 …………évben …………fő x 3.000.- Ft = ……………………Ft.  
 
 
 
 
Dátum: 
 
 
      …………………………………………… 
 

      igénylő cégszerű aláírása 
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egységes szerkezetbe foglalt 23/2002.(VI.1.) rendelet 
2.sz. melléklete 

 
 

 
Pályázati Adatlap 

 
 
 
 
 
 
 
 

Helyi iparűzési adó  
terhére nyújtandó támogatás elnyerésére 

 
 
 
 
 
 

………. évben 
 
 
 
 
 
 

Pályázó neve: 
 
 
 
 

Beruházás/program rövid megnevezése: 
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Adatlap 
 
 
Pályázó neve:  
Pályázó telephelyének címe (székhely):  
Levelezési címe*:  
Telefon- és Fax: szám  
Adószáma:  
Statisztikai számjele:  
Cg. Száma:  
Számlavezető lebonyolító bankja:  
Bankszámla száma:  
 
 
 
1. A beruházás/projekt megnevezése és célja: 
 
 
2. A beruházás/fejlesztés indokoltsága, a kiindulási helyzet bemutatása: 
 
3. A beruházás/projekt helye (város/község, utca, házszám, hrsz. 
 
 
4. A beruházás helyének tulajdonviszonyai (a pályázó tulajdona/vétel – kisajátítás  
 folyamatban/bérelt) 
 
 
5. A beruházás/projekt tervezett: 
 
  - Kezdési ideje (év. hónap. nap.):  

  - Befejezési ideje (év. hónap. nap.):  

 
6. Létesítményjegyzék/Géplista 
 
létesítmény/Gép/eszköz tételes 
felsorolása  Db 

Ár (eFt-ban) 

1.   (nettó) 
2.   (nettó) 
3.   (nettó) 
….   
Vissza nem igényelhető ÁFA   
Összesen:   
 
 
7. A fejlesztés pénzigényének pénzügyi forrásai  
            

Források megnevezése 
 (eFt-ban) 

Saját forrás:  
 - készpénz:  
 - meglévő eszköz:  
            - egyéb*  
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Önkormányzati támogatás:  
Hitel  
**Források összesen:  
* Az egyéb forrást kérjük tételesen megnevezni. 
** Megegyezik a 6. Géplista Összesen sorával. 
 
8. A kért támogatási forma (megfelelő rész aláhúzandó) 
 

- visszatérítendő kamatmentes támogatás 

- vissza nem térítendő kamat támogatás 

- vissza nem térítendő támogatás 

 
 
9. Támogatás visszafizetésének ütemezése (maximum 48 hónap alatt, havi egyenlő 
részletekben minimum 10.000 Ft/hó): 
 
Kelt: ……………………… év ……………. hónap ………….. nap 
 
 
 
 
       ……………………………………. 
        Pályázó cégszerű aláírása 
 
 
Pályázatomhoz az alábbi kötelező mellékleteket csatoltam 
 
 
- Szolgáltatás és beszerzés jellegű fejlesztés esetén árajánlat    igen/nem 
- Építési jellegű fejlesztés esetén minimum munkanemekre 
  lebontott költségvetés         igen/nem 
- Engedélyhez kötött fejlesztés esetén az engedélyező 
  hatóság nyilatkozata, érvényes, jogerős hatósági engedélyek   igen/nem 
- Nyilatkozat a köztartozásokról       igen/nem 
- Nyilatkozat saját erő meglétéről       igen/nem 
- Bérelt ingatlanon történő beruházás esetén min.5 évre szóló bérleti szerződés 
- Nyilatkozat a rendelet 5. §. 5. pontja alapján      igen/nem *4 
 
 
Egyéb csatolt mellékletek: 
 
 
 
 
Kelt: ………………………… év ……………. hónap ………. nap 
 
 
 
 
 
       …………………………….. 
        pályázó aláírása 
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egységes szerkezetbe foglalt 23/2002.(VI.1.) rendelet 
3.sz. melléklete 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Támogatási szerződés 
*4 

vállalkozás fejlesztésére helyi iparűzési adóból képzett forrásból 
 

 Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat, (KSH számjele: 15409993751131216; Törzs szám: 
1616647) 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171., (a továbbiakban: NKÖ) és ....................., 
Fegyvernek,.......................(utca, házszám)., (a továbbiakban: Támogatott) az EK szerződés 87. és 
88. cikkének a csekély összegű (de minimis) támgoatásokra való alkalmazásáról szóló 69/2001.(EK 
bizottsági rendelet, valamint a vállalkozások támogatásáról szóló 23/2002.(VI.1.) sz. önk. rend. 
alapján  200...év .....hónap ..... napján hozott döntése szerint – melynek azonosító száma: 
......./200.....(..........) sz. önk.hat -  az alábbiakban állapodnak meg: 
 

1.) A Támogatott kötelezettséget vállal az 1.sz. mellékletben részletezett beruházás 
megvalósítására és követelmények teljesítésére, az azokban meghatározott pénzügyi 
forrásokból; 

 
a.) A beruházás megnevezése és helye:  
A beruházás tervezett 
b.) kezdése: 
c.) befejezése:  
d.) megvalósítási időtartama: 
e.) a fejlesztés költségelőirányzata: 

*4 
2.) a.) A NKÖ az 1.) pontban meghatározott fejlesztés megvalósítására az iparűzési adó 

elkülönített keretéből (a továbbiakban: elkülönített keret) 200.... évre .................. Ft, azaz 
............................ 00/100 forint összegű visszatérítendő támogatást – a Polgármesteri 
Hivatal (a továbbiakban: PH) utalványozása alapján – a jelen szerződés szerinti feltételekkel 
bocsátja a Támogatott rendelkezésére. 
A támogatás folyósításával és nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat a PH látja el. 
 
b.) A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatás célja: …………….., 
támogatástartalma: …………………..Ft., azaz: …………………………Ft.  

 
3.) A Támogatott a fejlesztés költségeit a következő forrásokból fedezi: 

 
                                                                                                   adatok ezer Ft-ban 

saját forrás:  
hitel:  
Önkormányzati támogatás:  
egyéb támogatás:   

Támogatási szerződés száma: ………………/200.… 
Támogatott adószáma:  
KSH számjele: 
TB azonosító jele: 
TB fszla.száma:   
Számlavezető bankja: 
A bank  pénzforgalmi jelzőszáma: 
            
Megye:                         Jász-Nagykun-Szolnok 
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egyéb forrás:  
összesen:  

          
 

4.) A támogatás kizárólag az 1/b. pontban feltüntetett kezdést követően felmerülő és az 1.sz. 
mellékletben részletezett költségek vissza nem igényelhető ÁFA-val növelt összegének, 
illetve fejlesztési célú pénzeszköz átadásának fedezetére vehető igénybe. Mértéke 
számlánként, fejlesztési célú pénzeszközök átadása esetén megállapodás alapján 200...... 
évben az összeg .......... %-a, legfeljebb ............................ Ft. 

 
 A támogatás a beruházás tervezett befejezéséig kiállított számlákra a befejezést követően  
60 napig folyósítható. A befejezési határidő módosítására – indokolt esetben – a NKÖ 
jogosult. 

 
5.) a.) A támogatás összegének folyósítása a megkötött szállítói szerződés illetve szállítói 

számla és ennek kifizetését igazoló banki bizonylat PH-hoz történő benyújtását követő nyolc 
banki napon belül, az utalványozást követően történik a támogatott által megjelölt 
bankszámlára. 
b.) A támogatás igénylésének az a.) pontban felsoroltakon kívül az alábbi adatokat kell 
tartalmaznia: 
 a Támogatott nevét és KSH számát, 
 a döntés azonosító számát 
 a támogatási szerződés számát 
 a Támogatott bélyegzővel, aláírással igazolt nyilatkozatát arról, hogy a számlát elfogadja 

és a kifizetést indokoltnak tarja 
 a Támogatott nyilatkozatát a visszaigényelhető ÁFA összegéről. 
 

6.) A fejlesztési költség tervezett előirányzatával szemben elért megtakarítás a támogatást 
arányosan csökkenti, az esetleges költségtöbbletet pedig a Támogatott saját forrásából 
fedezi. 

 
7.) A támogatás visszafizetése ...... hónap alatt történik a PH 11745066-15409993-00000000 

számú „Költségvetési elszámolási számla” megnevezésű számlájára a következők szerint:  
Az első részlet esedékessége a támogatás folyósítását követő hónap 20. napja, összege 
.............. Ft. A 2-48. részlet összege ............. Ft, esedékessége minden hónap 20. napjáig. 
Késedelmes fizetés esetén a Támogatott a PTK szerinti kamatot köteles fizetni a be nem 
fizetett törlesztő részlet után. 

 
8.) A támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatással beszerzett eszközt öt évig nem 

idegeníti el. Ettől eltérni csak a NKÖ előzetes jóváhagyásával lehet. 
 

9.) A támogatott tudomásul veszi, hogy 
 
 
a.) a szerződésben foglaltak végrehajtásának, valamint a támogatás ellenében vállalt 

kötelezettségek teljesítését a PH vagy annak megbízottja jogosult a helyszínen 
ellenőrizni; 

 
b.) ha a támogatásban részesülő beruházás megvalósításától eláll, illetve a támogatást 

a beruházáshoz csak részben használta fel, akkor a fel nem használt előirányzatról a 
beruházás befejezését követő 30 napon belül le kell mondania,  

 
c.) ha a támogatást nem a jelen szerződésben megjelölt feladatra használja fel, annak 

kamatokkal (jegybanki alapkamat kétszerese) növelt összegét 5 munkanapon belül 
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vissza kell fizetni a 11745066-15409993-00000000 számú „Költségvetési elszámolási 
számla” megnevezésű számlájára, 

 
d.) a támogatási szerződés 1. pontjában meghatározott beruházás befejezéséről a 

befejezést követő 30 napon belül értesíteni kell a PH-t. 
 

e.) Amennyiben az adóalany a támogatás felhasználásáról nem számol el, nem a kért 
célra használja föl a támogatást, vagy ha a támogatási szerződés hatályában utólag 
kiderül, hogy a rendelet 5. §. (1) bek. szerinti nyilatkozata ellenére van köztartozása, 
a jogtalan felhasználást követő 5 évig nem részesülhet az 1. §. b.) pontja szerinti 
támogatásban. Amennyiben nem a kért célra használja fel a támogatást, vagy a 
vállalkozás megszűnik, úgy a Ptk. szerinti kamattal kell visszafizetni egy összegben a 
hátralék összegét a megszűnéstől számított 30 napon belül. 

 
f.) a kölcsön erejéig –..................... Ft – az Önkormányzat jelzálogot jegyeztet be a 

Támogatott tulajdonát képező fegyverneki ............ hrsz-ú ingatlanra. A jelzálog 
törléséről az utolsó törlesztő részlet kifizetését követően az Önkormányzat 
gondoskodik. 

*4 
g.) köteles a csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatáshoz kapcsolódó minden 
iratot a támogatás nyújtását követő 10 évig megőrizni és azokat felhívásra bemutatni. 

 *4 
h.) ezen a jogcímen nem részesülhet támogatásban amennyiben tevékenységét a szállítási 
ágazatban végzi, továbbá a támogatás nem vehető igénybe mezőgazdasági illetve halászati 
termékek előállításához, feldolgozásához, vagy azok értékesítéséhez, az exporthoz közvetlenül 
kapcsolódó tevékenységekhez, valamint az import áruk helyett hazai áru használatától függő 
támogatások esetében. 

 *4 
i.)  egy vállalkozásnak bármely forrásból, csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás  
támogatástartalma – három év vonatkozásában – nem haladhatja meg a 100.000 eurónak 
megfelelő forintösszeget. 
 

 
*4 10.) a.) A Támogatott vállalja, hogy haladéktalanul írásban közli az Önkormányzattal, amennyiben az 

adólevonási jogosultságában változás következett be, vagy ellene végrehajtási-, csőd- illetve 
felszámolási eljárás indul. 
 
b)  A támogatott kijelenti, hogy az általa bármely forrásból igénybe vett csekély  összegű 
támogatások támogatás tartalma – a támogatás odaítélését megelőző három év vonatkozásában  
- nem haladja meg a 100.000 eurónak megfelelő forint összeget. 

 
 
11.) Jelen szerződés megszűnik 
 

a.) azon a napon, amikor a Támogatott a jelen szerződésben vállalt minden kötelezettségét 
teljesítette, vagy 

 
 

b.) ha az alábbiakban foglalt feltételek közül legalább egynek bekövetkezése esetén a 
támogatást a döntést hozó NKÖ visszavonta és a szerződéstől eláll: 

 
ba.) a jelen szerződésben rögzített időbeli ütemezés első határidejétől számított három 

hónapon belül a szerződés teljesítése a Támogatottnak felróható okból nem 
kezdődik meg, illetve a Támogatott a támogatás igénybevételét nem kezdeményezi 
és késedelmét ezen idő alatt írásban nem menti ki, 
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bb.)  ha a Támogatott az igénylés, illetve a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát 

érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott az igénylés, illetve a 
pályázat benyújtásakor, 

 
bc.) amennyiben a beruházás meghiúsulását vagy tartós akadályoztatását előidéző 

körülmény a Támogatottnak felróható okból következett be. 
 
 

12.) A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok 
(Önk.rendelet), valamint a Támogatott által benyújtott pályázat és a NKÖ 200...., 
............. hó ........ napján hozott döntése az irányadó. 

 
A szerződéshez csatolt 1 db melléklet, a Támogatott írásbeli nyilatkozatai, valamint a pályázat, 
továbbá annak mellékletei a szerződés elválaszthatatlan részét képezik. 

 
 
 
Záradék: 
 
Mellékletek! 
 
Kelt:………………………………                                   Kelt:………………………….. 
 

 
 1.sz. melléklet a 
 …………….. sz. 
 támogatási szerződéshez  

A beruházás költségei és forrásai 

I. Költségek és éves ütemezésük 
                                                                                                                      adatok ezer Ft-ban 

Megnevezés 
2004. 2005.   

Összesen 
Tárgyi 
eszközök 

    Épületek, 
    építmények 
    létesítése, 
vásár- 
    lása, 
átalakítása 

     

  Jármű 
vásárlása 

     

  Gép      
  Egyéb      

  Tárgyi 
eszközök 
  összesen: 

     

b) Immateriális 
    javak 

     

c) Fejlesztési      
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célú 
pénzeszközök 
    átadása 
d) Első 
forgóeszköz  
     
     beszerzés 

     

e) Vissza nem 
    igényelhető 
ÁFA 

     

Fejlesztés 
pénzigénye 
összesen: 
/a)+b)+c)+d)+e)/ 

     

 

II. Pénzügyi források és éves ütemezésük 
 

adatok ezer Ft-ban 

Megnevezés 
2004. 2005.   

Összesen 
Saját forrás 
 

     

Hitel 
 

     

Önkormányz
ati 
támogatás 

     

Egyéb 
támogatás: 

     

Egyéb forrás 
 

     

A fejlesztés 
pénzügyi 
forrásai 
összesen: 

     

 
Kelt: ……………………………….                                   Kelt: ……………………………… 
 
 2.sz. melléklet a 
 …………….. sz. 
         támogatási szerződéshez 
 
              A  D  A  T  L  A  P 

 támogatás lehívásához 
  1. Támogatott neve:  
  2. Támogatási szerződés száma: 
  3. Igénybe vehető támogatási ütemek évenként:     2004. év 0,- Ft 

 2005. év 0,- Ft 

  4. A lehívást megelőzően igénybe vett támogatási összeg:  0,- Ft 

  5. A lehívást megelőzően rendelkezésre álló szabad keret: 0,- Ft 
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  6. Számlák sorszáma, darabszáma:   
  7. Éves támogatási arány:       2004. év           % 

 2005. év           % 

  8. Igényelt támogatás aránya:                          % 

  9. Nettó számla érték: 0,- Ft 

10. Vissza nem igényelhető ÁFA: 0,- Ft 

11. Támogatás alapja: (9+10) 0,- Ft 

12. Támogatás összege: (11 *8)/100 0,- Ft 

13. Rendelkezésre álló szabad keret (5-12) 0,- Ft 

A számlában szereplő ÁFA:     visszaigényelhető             nem visszaigényelhető * 

A munka elvégzésének igazolása a számla eredeti példányán szerepel. 
* a nem kívánt rész áthúzandó! 
Fegyvernek, ....................................... 
        ...................................... 
                   támogatott 


