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Előterjesztés 
 

a képviselő-testület 2012. február 16-ai ülésére 
a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról szóló  

12/2009. (VII. 3.) önkormányzati rendelet módosításához 
 

A Kormányhivatal szóbeli észrevételt tett az alábbi indokok alapján a helyi 
vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról szóló 12/2009. (VII. 3.) 
önkormányzati rendelet 7. § (3) bekezdésének szabálya ellen, mely szerint „nem 
részesülhet támogatásban az a vállalkozás, amelynek fő tevékenysége az italkimérés 
és melegkonyhával nem rendelkezik.” 

Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI törvény 39. § (1) bekezdése szerint, ha 
e törvény eltérően nem rendelkezik, az Alkotmánybíróság döntése mindenkire nézve 
kötelező. Az Alkotmánybíróság határozatának rendelkező részében megállapított 
alkotmányos követelmény az érintett jogalanyok (adott esetben a jogalkotó szervek) 
számára kötelezően követendő magatartási szabály (56/2009.(V.12.) ABh.).  

Az Ör. 7. § (3) bekezdésében megfogalmazott megkülönböztető szabályozással 
kapcsolatban nem érvényesültek az Alkotmánybíróság 21/1990. (X. 4.) AB 
határozatába foglalt alkotmányossági elvek. 
Hasonló jogeset kapcsán az Alkotmány 70/A §-ának értelmezéséről szóló 21/1990. 
(X. 4.) AB határozat az alábbi jogértelmezést adja. 

A megkülönböztetés csak akkor nem sérti meg az Alkotmány 70/A. §-át, ha indokai 
megfelelnek a megengedett pozitív diszkrimináció feltételeinek. 

Az egyenlőként kezelés bizonyítása megköveteli mind a preferált, mind a hátrányos 
helyzetbe hozott csoport saját szempontjainak teljes bemutatását az értékelés 
módjával együtt. 

Bizonyosságot kell nyerni arról, hogy kielégítették-e az italkimérést folytató és meleg 
konyhával nem rendelkező vállalkozások jogát arra, hogy szempontjaikat 
ugyanolyan alapossággal és pártatlanul vegyék figyelembe a diszkriminatív szabály 
megalkotásakor, mint a gazdaságfejlesztő tevékenységet végző családi gazdaságokét, 
családi gazdálkodókét. 

Ki kell mutatni ebből folyóan, hogy mi a vállalkozók közötti különbségtételnek az 
objektív alapja.  
Bizonyítani kell, hogy az italkimérést folytató és meleg konyhával nem rendelkező 
vállalkozások hátrányos helyzetbe hozása szükséges volt ahhoz, hogy a vállalkozók 
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egyenlőségét a lehető legteljesebben megközelítsék, valamint azt is, hogy az 
italkimérést folytató és meleg konyhával nem rendelkező vállalkozások hátrányos 
helyzetbe hozása nélkül a helyi munkahelyteremtés feltételei sokkal rosszabbak 
lennének. 
 
Ha igazolni lehet, hogy a gazdaságfejlesztő tevékenységet végző családi gazdaságok, 
családi gazdálkodók kedvezményezésével a helyi munkahelyteremtés 
összeredménye kedvezőbb lesz, mint egyenlő elbánás esetén, s ha a tényekből 
egyértelműen következik, hogy az italkimérést folytató és meleg konyhával nem 
rendelkező vállalkozókat nem diszkrimináló eljárás ezt az eredményt meg sem 
közelítené, akkor utóbbi vállalkozók nem hivatkozhatnak arra, hogy az Alkotmány 
70/A. §-ában biztosított jogukat megsértették. 
 
A felsorolt követelményeknek nehéz megfelelni, viszont fontos lenne a képviselő-
testület jogalkotói szándékát érvényesíteni arra vonatkozóan, hogy a lakosság egy 
részének anyagi helyzetét is hátrányos helyzetbe hozó italkimérések, ne részesüljenek 
az önkormányzat munkahelyteremtő támogatásából.  
 
Ennek érvényesítése miatt, jelenleg nem teszünk a rendelet módosításra 
javaslatot, hanem szakemberek bevonásával, a képviselők javaslatait is várva, 
törekszünk a rendelet jogszerű hatályban tartására.  
 
A 2011. évi forrás elfogyott, a 2012. évi költségvetés tervezete sem tartalmaz 
megnyitható forrást a támogatásra, így a rendeletet alkalmazni nem tudjuk, 
támogatási kérelmet befogadni nem tudunk és erre tekintettel javasoljuk, hogy a 
Kormányhivataltól a rendelet módosítására kérjünk 2012. július 1-ig határidő 
hosszabbítást. 
 
Kérjük, hogy az előterjesztést szíveskedjenek megtárgyalni és a javaslatról dönteni. 
 
 
Füzesgyarmat, 2012. február 10. 
 
 
 
    Bere Károly     Botlik Tiborné  

 polgármester        jegyző 
 
 


