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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére. 
 

 Helyi vállalkozók munkahelyteremtő támogatása 
 

Az előterjesztést készítette: dr. Makai Sándor jegyző 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Európai Unió szabályrendszerének változása miatt 2014. június 30. napjával a korábbi 

helyi rendeletünk érvénytelenné vált. 

 

Az új szabályok szerint eljártunk, amelynek részletei, levélváltásai csatolt dokumentumként 

szerepelnek az előterjesztés mellékleteként. 

 

A továbbiakban minden esetleg bekövetkező módosítás előzetes Miniszterelnök jóváhagyást 

igényel. 

 

Ezek ismétlése mellőzésével lényeges az, hogy a mellékelt rendelettervezet az uniós és a 

magyar joggal harmonizál, az elfogadható, s ezáltal támogatható ez a vállalkozói kör, ezen 

feltételek szerint. 

 

Egyúttal feladatunk lesz a rendelet elfogadása esetén a pályázati kiírás rendelet szerinti 

elkészítése és a kiírás közhírré tétele.  

 

Határozati javaslat: 

  

A képviselő-testület megbízza a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a vállalkozók 

munkahelyteremtéséről szóló pályázati kiírást készítse el és hirdesse meg a helyben szokásos 

módon, 2015. február 28.-i beadási határidővel. 

 

Határidő: 2015. január 31. 

Felelős: Bere Károly polgármester 

  dr. Makai Sándor jegyző 

 

Füzesgyarmat, 2015. január 15. 

 

 

 

Bere Károly 

polgármester 
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Indokolás 

 

 
A város szolgáltatásában részt vevő vállalkozók meglévő állományi létszáma és 

foglalkoztatása bővítése érdekében, azaz munkahelyteremtés céljára szolgál az anyagi 

támogatás. 

 

Ez a de minimis támogatás a vállalkozó számára értékteremtést, az önkormányzat számára 

munkanélküliek munkába állását eredményezi. 

 

A tervezet részletesen szabályozza a támogathatók körét, annak mértékét és ellenőrzésének 

szabályait. Fontos megemlíteni azt, hogy a foglalkoztatás elmaradása visszafizetési 

kötelezettséget jelent. 

  

 

 

 

Előzetes hatásvizsgálati lap 

 

 

A tervezet bevezeti a település társadalmi-gazdasági életében jelentős támogatási rendszert, 

amelynek pozitív hatásai előre láthatóak. 

 

Költségvetési kiadásai az éves költségvetésekben biztosítható, meghatározható annak felső 

határa, a keretösszeg maximuma is. 

 

Környezeti, egészségügyi hatása nincs a tervezetnek. 

 

Nincs, illetve nem várható adminisztratív terhet jelentő hatása 

 

Adottak a bevezetéshez, illetve a folytatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek. 

 

A tervezet bevezetése átgondoltnak, megalapozottnak látszik.  

 


