Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
……../2012. (…..) önkormányzati rendelete
a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról szóló
12/2009. (VII. 3.)önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdésében meghatározott hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi vállalkozások
munkahelyteremtő támogatásáról szóló 12/2009. (VII. 3.)önkormányzati rendeletét az
alábbiak szerint módosítja:
1. §
A rendelet 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A rendelet hatálya
2. §
(1) Jelen rendelet hatálya kiterjed Füzesgyarmat város közigazgatási területén székhellyel,
vagy telephellyel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozásokra, továbbá a
szövetkezetekre, valamint az egyéni vállalkozókra, illetőleg a családi gazdaságokra és
családi gazdálkodókra, amennyiben megfelelnek a jelen rendeletben foglalt
feltételeknek.
(2) A rendelet alkalmazása során mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás,
amelynek az összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb és éves nettó
árbevétele, vagy mérleg-főösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(3) A rendelet alkalmazása során kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb és éves nettó árbevétele, vagy
mérleg-főösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(4) A rendelet alkalmazása során középvállalkozásnak minősül minden olyan vállalkozás,
amelynek összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb és éves nettó árbevétele
legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérleg-főösszege
legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(5) Nem minősül mikro-, kis-, illetőleg középvállalkozásnak az a vállalkozás, amelyben
az állam, vagy az önkormányzat közvetlen, vagy közvetett tulajdoni részesedése –
tőke, vagy szavazati joga alapján – külön-külön, vagy együttesen meghaladja a 25 %ot.
2. §
A rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A támogatás formája és igénylésének szabályai
3. §
(1) Az önkormányzat a mindenkori éves költségvetésében félévenként felhasználható erre
a célra elkülönített összeg rendelkezésre állása esetén évente márciusban és augusztus
hónapban, vagy a forrás rendelkezésre bocsátásáról szóló testületi határozatban
megállapított határidőben pályázati felhívást tesz közzé helyi vállalkozásoknak

munkahelyteremtés létesítése céljából vissza nem térítendő támogatás igénylésére. A
támogatási kérelem benyújtására jogvesztő határidőt kell előírni.
3. §
A rendelet 7. § (3) bekezdését hatályon kívül helyezi.
4. §
A 9. § (3) bekezdésének első mondatát, a (4)-(5)-(6) bekezdését hatályon kívül helyezi.
5. §
(1) E rendelet a folyamatban lévő ügyek kivételével a kihirdetést követő napon lép hatályba,
rendelkezéseit az ezt követően benyújtott kérelmekre kell alkalmazni.

Füzesgyarmat, 2012. június 15.

Bere Károly
polgármester

Botlik Tiborné
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Indokolás

A Kormányhivatal törvényességi kifogást tett az önkormányzat rendeletének 7. § (3)
bekezdésében foglalt szabályozás miatt. Diszkriminációnak minősítette azt a rendelkezést,
hogy a támogatásból tevékenység szerint kizárja az önkormányzat azt a vállalkozói csoportot
akinek a fő tevékenysége melegkonyhával nem rendelkező italkimérés. Ezt a jogalkotói
szándékot törvényes keretek között nem tudjuk érvényesíteni, ezért a rendeletmódosítás 3. §-a
szerint javasoljuk hatályon kívül helyezni.
1. § - a rendelet hatályát jogszabályi változások miatt pontosítani kellett.
2. § - a támogatás igénylésének szabályait javasoljuk módosítani úgy, hogy a keret
rendelkezésre bocsátása esetén ne folyamatosan lehessen kérelmet benyújtani, hanem a forrást
félévente nyissa meg a képviselő-testület és a félévente megnyitott keretre március és
augusztus hónapban, vagy a forrás rendelkezésre bocsátásáról szóló testületi határozatban
megállapított határidőben, pályázati jogvesztő határidőt előírva nyújthassanak be a
vállalkozók pályázat alapján kérelmet. Így ha lehetőség lesz rá, félévenként egy alkalommal
lehet benyújtani a vállalkozóknak kérelmet és ez alapján a testület hoz döntést. Amennyiben
a kiírt keretre több kérelem érkezik, a képviselő-testület a pályázati kiírás szerint dönti el,
hogy forráshiány miatt esetlegesen kit utasít el. Így az eredeti jogalkotói szándék esetlegesen
megvalósíthatóvá válik.
4. § - A 9. § (4)-(5) (6) bekezdését hatályon kívül kellett helyezni, mivel a folyamatosan
benyújtható kérelmek kezelésére vonatkozott.
Kérjük, a rendeletmódosítást szíveskedjenek megtárgyalni és elfogadni.
Füzesgyarmat, 2012. június 15.
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