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Kecskemét Megyei Jogú Város  
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E L Ő T E R J E S Z T É S  
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
2014. november 13-án tartandó ülésére 

 
 
Tárgy: Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatások 

feltételrendszeréről szóló 14/2014. (VI.12) önkormányzati rendelet 
módosítása, és az azzal összefüggő döntés meghozatala 

 
 

Tisztelt Közgyűlés! 
 
 

 
I. Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatások feltételrendszeréről 
szóló önkormányzati rendelet módosítása 

 
 

Bevezető 
 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az európai uniós versenyjogi 
értelemben vett állami támogatások feltételrendszeréről szóló 14/2014. (VI.12.) 
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2014. július 1. napján lépett hatályba. A 
Rendelet jelenleg az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a 
csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 
1407/2013/EU bizottsági rendelet, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 
107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások 
számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 
360/2012/EU bizottsági rendelet alapján megítélhető csekély összegű, ún. de minimis 
támogatások szabályait tartalmazza. A Rendelet célja, hogy egységes szerkezetben fogja 
össze az európai uniós értelemben vett állami támogatási formákat. Az Európai Bizottság 
2014. május 21-én elfogadta az új általános csoportmentességi rendeletet (a Szerződés 107. és 
108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal 
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet, 
a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet), mely 2014. június 17. napján jelent meg és 
2014. július 1. napján lépett hatályba. Ezzel megnyílt a lehetőség arra, hogy az abban 
szabályozott támogatások körével a Rendelet megfelelően kiegészítésre kerüljön, ahogy azt 
jeleztük is a közgyűlés júniusi ülésére készített előterjesztésben. 
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A rendelet-tervezet általános indokolása 
 

 
 
A rendelet-tervezet célja, megalkotásának alapjai 
 

 
A tárgykörben a korábbi szabályozást a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének a mindenkori költségvetési rendeletének célelőirányzatai terhére nyújtandó 
támogatások feltételrendszeréről szóló 3/2014. (II.12.) önkormányzati rendelete tartalmazta, 
mely 2014. június 30. napján hatályát vesztette. Ennek a tárgykörnek az európai uniós jogi 
hátterét jelentő 800/2008/EK bizottsági rendelet alkalmazási ideje lejárt, és alapos bizottsági 
revízió alá került az állami támogatások uniós szabályozása a korszerűsítés jegyében.  
 
 
A csoportmentességi rendeletek szabályozásának lényege: 
 
 
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (továbbiakban: Szerződés) 107. cikkének (1) 
bekezdésében meghatározott feltételeket teljesítő állami finanszírozás nyújtása állami 
támogatásnak minősül, és azt a Szerződés 108. cikkének (3) bekezdése értelmében be kell 
jelenteni a Bizottságnak. A Szerződés 109. cikke szerint azonban a Tanács meghatározhat 
olyan támogatási kategóriákat, amelyek mentesülnek e bejelentési kötelezettség alól. A 
Szerződés 108. cikkének (4) bekezdése értelmében a Bizottság rendeleteket fogadhat el az 
állami támogatások e csoportjaira vonatkozóan.  
A 994/98/EK tanácsi rendelet felhatalmazza a Bizottságot arra, hogy a Szerződés 109. 
cikkével összhangban kinyilvánítsa, hogy meghatározott feltételekkel bizonyos támogatási 
kategóriák mentesíthetők a bejelentési kötelezettség hatálya alól. A 733/2013/EU tanácsi 
rendelet 2013. július 22-én módosította a 994/98/EK rendeletet, hogy felhatalmazza a 
Bizottságot a csoportmentesség olyan újabb támogatási kategóriákra való kiterjesztésére, 
amelyek tekintetében egyértelmű összeegyeztethetőségi feltételeket lehet megállapítani. 
 
A csoportmentességi rendeletek célja a Bizottság munkaterhének csökkentése és a 
támogatásnyújtás feltételeinek egységesítése. Lényege, hogy a Bizottság tapasztalatai alapján 
általános összeegyeztethetőségi feltételeket határoz meg és ezáltal egyes területeken lemond a 
támogatások előzetes ellenőrzésének és jóváhagyásának eddigi kizárólagos jogáról és azt 
átengedi a tagállamoknak. Ezzel egyszerűsödik az eljárás, hiszen a tagállamoknak e 
támogatásokat nem kell előzetesen bejelenteni, és a támogatás, vagy kedvezmény nyújtásával 
megvárni a Bizottság döntését. 
 
 
Az új általános csoportmentességi rendelet  
 
 
Az állami támogatások uniós szabályozásának korszerűsítéséről szóló közleményével (COM 
(2012) 209, 2012.5.8) a Bizottság kezdeményezte az állami támogatási szabályok szélesebb 
körű felülvizsgálatát. E korszerűsítés fő célkitűzései a következők: 
 

• fenntartható, intelligens és inkluzív növekedés megvalósítása a belső versenypiacon, 
ugyanakkor hozzájárulás a közpénzek hatékonyabb felhasználására irányuló tagállami 
erőfeszítésekhez;  

• a támogatási intézkedések Bizottság általi előzetes ellenőrzésének a belső piacot 
leginkább érintő ügyekre történő összpontosítása, ugyanakkor a tagállamok közötti 
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együttműködés erősítése az állami támogatásokkal kapcsolatos végrehajtás terén; 
valamint  

•  a szabályok egyszerűsítése és gyorsabb, megalapozottabb döntések megfelelőbb 
tájékoztatáson alapuló meghozatala, amelyek egyértelmű gazdasági megfontolásokon, 
egységes megközelítésen, továbbá egyértelmű kötelezettségeken alapulnak.  
 

A 800/2008/EK rendelet felülvizsgálata az állami támogatási szabályozás korszerűsítésének 
központi elemét képezi. A csoportmentességi rendeletnek lehetővé kell tennie az állami 
támogatásokkal kapcsolatos végrehajtási tevékenységek megfelelőbb rangsorolását, nagyobb 
mértékű egyszerűsítést, valamint fokoznia kell az átláthatóságot, a hatékony értékelést és az 
állami támogatásokra vonatkozó nemzeti és uniós szintű szabályoknak való megfelelés 
ellenőrzését, megőrizve a Bizottság és a tagállamok intézményi hatásköreit. A Bizottság által 
a 800/2008/EK rendelet alkalmazása során szerzett tapasztalatok lehetővé tették, hogy 
pontosabban meghatározza, mely feltételek alapján tekinthetők egyes támogatási kategóriák 
összeegyeztethetőnek a belső piaccal, és kiterjessze a csoportmentesség hatályát. A 
tapasztalatok továbbá egyértelműen megmutatták, hogy a rendkívül nagy programok belső 
piaci versenyre gyakorolt hatására való figyelemmel meg kell erősíteni az ilyen programok 
átláthatóságát, ellenőrzését és megfelelő értékelését.  
 
 
Összegezve tehát az új általános csoportmentességi rendelet  
 

•  új támogatási kategóriákkal bővítette ki a bejelentési kötelezettség alól mentesülő 
állami támogatások körét, 

• a már meglévő támogatások nyújtásának feltételeit kibővítette, 
• magasabb bejelentési határértékeket és támogatási intenzitást határoz meg. 

 
Az új általános csoportmentességi rendelet az alábbi támogatási kategóriákat szabályozza: 
 
a)  regionális támogatás; 
b) kkv-knak nyújtott beruházási támogatás, működési támogatás és a kkv-k finanszírozási 
eszközökhöz való hozzáférését elősegítő támogatás; 
c) környezetvédelmi támogatás; 
d) kutatás-fejlesztési és innovációs támogatás; 
e) képzési támogatás; 
f) hátrányos helyzetű és megváltozott munkaképességű munkavállalók felvételéhez és 
foglalkoztatásához nyújtott támogatás; 
g) természeti katasztrófa okozta károk helyreállítására nyújtott támogatás; 
h) távoli területek lakosainak közlekedésére irányuló szociális támogatás; 
i) széles sávú infrastruktúrára irányuló támogatás; 
j) a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás; 
k) sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatás; 
valamint 
l) helyi infrastruktúrára irányuló támogatás. 
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A rendelet-tervezet részletes indokolása  
 

 
 
 
 
A rendelet-tervezet 1. §-ához: E szakasz a Rendelet 2. §-ának (2) bekezdését szabályozza újra, 
az abban szabályozott támogatási kategóriákat egészíti ki a 651/2014/EU bizottsági rendelet 
nyújtotta új lehetőségeknek megfelelően. 

 
A rendelet-tervezet 2. §-ához: E szakasz a Rendelet 3. §-át módosítja akként, hogy 
újraszabályozza az (1) és (2) bekezdéseket, s további (3)-(10) bekezdésekkel egészíti ki azt. A 
Rendelet 3. § (1) bekezdése fogalom-meghatározásokat tartalmaz a 651/2014/EU bizottsági 
rendelet vonatkozó szabályozásának megfelelően. A Rendelet 3. § (2) bekezdése az 
alkalmazandó háttérjogszabályokat tartalmazza, amelyet a rövidítések bevezetése miatt volt 
szükséges módosítani. A Rendelet 3. §-át kiegészítő (3)-(10) bekezdések további általános 
rendelkezéseket tartalmaznak a támogatás odaítélésére vonatkozóan. A Rendelet 3. § (3) 
bekezdése a támogatás kedvezményezettje részére ír elő 10 éves iratmegőrzési 
kötelezettséget, a (4) és (5) bekezdése a támogatás odaítélésének tilalmait tartalmazza, a (6) 
bekezdés a támogatási kérelem kötelező tartalmi elemeire tesz utalást, a (7) és (8) bekezdések 
a támogatás-halmozás szabályait írják elő, a (9) bekezdés a támogatási intenzitás 
kiszámításának szabályát, a (10) bekezdés pedig a támogatás diszkontálását írja elő. 
 
A rendelet-tervezet 3. §-ához: Kiegészítő módosító rendelkezést tartalmaz, mely a rendeletet 
az 1/A-1/D alcímekkel egészíti ki. Az egyes támogatási kategóriákra vonatkozó 
részletszabályok szerepelnek ezen alcímek alatt akként, hogy az 1/A alatti alcím a képzési 
támogatásra, az 1/B alatti alcím a megváltozott munkaképességű munkavállalók 
foglalkoztatásával járó többletköltségek ellentételezéséhez nyújtott támogatásra, az 1/C alatti 
alcím a hátrányos helyzetű munkavállalók segítésével foglalkozó személyek költségeinek 
ellentételezéséhez nyújtott támogatásra, az 1/D alatti alcím a sportlétesítményekhez és 
multifunkcionális szabadidős létesítményekhez nyújtott támogatásra vonatkozó 
részletszabályokat tartalmazza. 
 
A rendelet-tervezet 4. §-ához: A Rendelet 4. §-a sorolja fel az egyes támogatási kategóriák 
támogatási céljait, mely az új általános csoportmentességi rendelettel összhangban kiegészül 
az újonnan bekerült támogatási kategóriák előirányzat szerinti jogcímeivel.  
 
A rendelet-tervezet 5. §-ához: A Rendelet 7. §-a sorolja fel, hogy a megkötendő támogatási 
szerződésnek milyen rendelkezéseket kell kötelezően tartalmaznia. Az m) pont sorolja fel a 
hivatkozandó jogszabályokat, ezen jogszabályi felsorolást kell kiegészíteni a 651/2014/EU 
bizottsági rendelettel. 
 
A rendelet-tervezet 6. §-ához: A Rendelet 12. § (3) bekezdésében módosítja a hivatkozásokat 
fenti módosításokkal összefüggésben, valamint e §-t egészíti ki a (4) bekezdéssel, amely az 
egyes támogatásokhoz tartozó európai uniós jogszabályi hivatkozásokat tartalmazza, 
melyekre a támogatási programoknak kötelezően hivatkozniuk kell. 
 
A rendelet-tervezet 7. §-ához: E szakasz a rendelet-tervezet hatályba lépéséről rendelkezik.   

 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a értelmében a jogszabály előkészítője 
– a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat 
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elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az erről szóló hatásvizsgálati 
lap az előterjesztés mellékletét képezi. 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést valamennyi állandó bizottság 
előzetesen véleményezésre megkapta, határozatuk a Közgyűlés ülésén kerül kiosztásra. 
 
A rendelet-tervezetet megküldtük a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Irodája 
(továbbiakban: TVI) részére véleményezés céljából. Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, 
hogy - figyelemmel arra, hogy a rendelet támogatási programot tartalmaz -  a TVI csak 
úgy adja ki hozzájáruló véleményét, ha az uniós rendeletnek az ide irányadó 
rendelkezései megjelennek abban. 
 
 
II. A 141/2014. (VI.12.) határozat 1. mellékletének módosítása 
 
 
A közgyűlés a júniusi ülésén a Rendelet megalkotásával egyidejűleg elfogadta a 141/2014. 
(VI.12.) határozatát, amelynek mellékletei tartalmazzák az egyes támogatási típusokra 
megkötendő szerződések mintáját, valamint a támogatással történő elszámolás 
formanyomtatványát. Tekintettel arra, hogy a Rendelet jelen módosításával újabb támogatási 
formák lesznek elérhetőek, ebben a körben módosítani kell a szerződés-mintát, hogy azt 
megfelelően alkalmazni lehessen az új szabályoknak megfelelően. 
 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, az előterjesztést megtárgyalni és a rendelet- valamint a 
határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
 
 

Kecskemét, 2014. november 5. 
 

 

 

  Szemereyné Pataki Klaudia 
    polgármester 
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HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az európai uniós versenyjogi 
értelemben vett állami támogatások feltételrendszeréről szóló 14./2014. (VI.12.) 
önkormányzati rendelete módosítása.  
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a 
jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni. A (2) bekezdés 
alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében, az alábbi tényezők vizsgálata szükséges: 
 
Társadalmi hatások: A rendelet megalkotása hozzájárul a hátrányos helyzetű, illetve 
megváltozott munkaképességű munkavállalók felzárkóztatásához, az egészséges életmód 
népszerűsítéséhez, a munkavállalók magasabb fokú képzettségéhez. 
 
Gazdasági, költségvetési hatások: A rendelet megalkotása közvetlen gazdasági hatással nem 
bír. Közvetve a gazdaság élénküléséhez vezethet. 
 
Környezeti következmények: Közvetlen környezeti következménye nincs a rendelet 
megalkotásának. Közvetetten azonban az egyes támogatások céljuk szerint pozitív hatással 
lehetnek a környezetre. 
 
Egészségi következmények: A rendelet megalkotásának közvetlen egészségügyi 
következménye nincs. Közvetetten azonban az egyes támogatások céljuk szerint pozitív 
hatással lehetnek az emberek egészségére. 
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A rendelet megalkotásának az adminisztratív 
terheket csökkentő hatása van, mivel azt követően a támogatási szerződéseket a 
Támogatásokat Vizsgáló Iroda részére nem kell külön megküldeni. 

 
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: Az Európai Uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal 
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011 (III.22.) Korm. 
rendelet 7. §-a értelmében az állami támogatásról rendelkező jogszabály tervezetét, vagy az 
egyedi támogatásokat csak a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős 
tagjának 11. § (1) bekezdése szerinti állásfoglalása, illetve - az Európai Bizottság felé történő 
bejelentési kötelezettség esetén - a bejelentési értesítő kiadását követően lehet közigazgatási 
egyeztetésre, vagy a képviselőtestület elé bocsátani. 
E feladatokat a Támogatásokat Vizsgáló Iroda, (továbbiakban: TVI) mint az állami 
támogatások versenyszempontú ellenőrzéséért felelős szervezet végzi el. Amennyiben az 
önkormányzat rendelkezik a TVI által véleményezett támogatási programmal, abban az 
esetben a meglévő program keretében az önkormányzat a TVI külön véleményezése nélkül 
nyújthat támogatásokat.  

 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: A rendelet megalkotásához és alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, 
tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 
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RENDELET-TERVEZET 

 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
………/2014. (XI....) önkormányzati rendelete 

 
az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatások 

feltételrendszeréről szóló 14/2014. (VI.12.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az 
Esélyteremtési Bizottság, Értékmegőrzési Bizottság, Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár 
Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság, Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság, és 
Városüzemeltetési Bizottság, továbbá a támogatási program tekintetében a Kormány európai 
uniós források felhasználásáért felelős tagjának véleménye kikérésével a következőket rendeli 
el: 
 

1. §  
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az európai uniós versenyjogi 
értelemben vett állami támogatások feltételrendszeréről szóló 14/2014. (VI.12.) 
önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
„ (2) E rendelet alapján kedvezményezett vállalkozás gazdasági jellegű tevékenységéhez  
a) általános csekély összegű – de minimis- támogatás, 
b) közszolgáltatási de minimis támogatás,  
c) képzési támogatás, 
d) hátrányos helyzetű munkavállalók felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott 
támogatás,  
e) a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához bértámogatás 
formájában nyújtott támogatás, 
f) sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatás,  
nyújtható.” 

2. § 

(1)A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ (1) E rendelet alkalmazásában 
1. a beruházás megkezdésének napja: 
a) építési munkák esetén: az építési naplóba történő első bejegyzés, vagy az építésre 

vonatkozó első visszavonhatatlan kötelezettségvállalás időpontja, 
b) tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése esetén: a vállalkozás általi első jogilag 

kötelező érvényűnek tekintett megrendelés, ha ez nem áll rendelkezésre, az arra vonatkozóan 
megkötött jogilag kötelező érvényűnek tekintett szerződés létrejöttének a napja, az előzetes 
megvalósíthatósági tanulmányok kivételével, mindezek hiányában pedig a beruházó által 
aláírással igazolt átvételi nap az első beszerzett gép, berendezés, anyag, vagy termék 
szállítását igazoló okmányon, 

c) létesítmény felvásárlása esetén a felvásárlás időpontja, 
d) vegyes esetben: az a)-c) alpontok közül bármelyik két alpont együttes megvalósulása 
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esetén az a nap, amelyikre korábban került sor, 
azzal, hogy nem tekintendő a beruházás megkezdésének a számvitelről szóló 2000. évi C. 

törvény (a továbbiakban: Sztv.) alapján a beruházási költségre aktiválható előkészítő munkák 
költségének felmerülése, valamint a földterület megvásárlása, amennyiben az nem képezi a 
beruházás elszámolható költségét. 

2. állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal 
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 1. pontja szerinti támogatás, 

3. átlátható formában nyújtott támogatás: olyan támogatás, amelynél előzetesen, 
kockázatértékelés nélkül kiszámítható a bruttó támogatástartalom,  

4. bérköltség: a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatás 
kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU 
bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.06.26., 1. o.) (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági 
rendelet) 2. cikk 50. pontja szerinti költség az Sztv. 79. § (1) bekezdése szerinti személyi 
jellegű ráfordításra vonatkozó szabályainak megfelelően, 

5. diszkont kamatláb: az Atr. 2. § 3. pontja szerinti kamatláb, 
6. elsődleges mezőgazdasági termelés: az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a 

továbbiakban: EUMSz) I. mellékletében felsorolt növények vagy állati eredetű termék 
előállítása, ide nem értve bármely, azok lényegi tulajdonságát megváltoztató műveletet, 

7. elszámolható költség: az Atr. 2. § 6. pontja szerinti költség, 
8. hátrányos helyzetű munkavállaló: olyan munkavállaló, aki 
a) az előző hat hónapban nem állt rendszeres, fizetett alkalmazásban, 
b) 15 és 24 év közötti, 
c) nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakképesítést, vagy nappali tagozatos 

tanulmányait legfeljebb két éve fejezte be, és még nem állt rendszeres, fizetett 
alkalmazásban, 

d) 50. életévét betöltötte, 
e) egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőtt, 
f) olyan ágazatban vagy szakmában dolgozik, amelyben a nemek közötti megoszlásban 

mutatkozó különbség legalább 25%-kal meghaladja a gazdasági ágazatokra összességében 
jellemző átlagos különbséget, és az alulreprezentált nemhez tartozik, vagy 

g) a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény szerinti nemzetiséghez 
tartozik, és szakmai, nyelvi képzésre vagy szakmai tapasztalatszerzésre van szüksége a tartós 
foglalkoztatásra való esélyének növeléséhez, 

9. hivatásos csapat: olyan sportvállalkozás, amely hivatásos sportolót alkalmaz, 
10. hivatásos sportoló: olyan sportoló, aki jövedelemszerzési céllal, foglalkozásszerűen 

vagy más módon, ellenszolgáltatás fejében folytat sporttevékenységet, amely során a sportoló 
részére nyújtott kompenzáció meghaladja a részvételi költségeket és az a sportoló 
jövedelmének jelentős részét teszi ki, függetlenül attól, hogy a sportoló és az érintett 
sportvállalkozás kötött-e munka-, vagy más, munkavégzésre irányuló szerződést. Nem 
minősül kompenzációnak a sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási és 
szállásköltségek megtérítése, 

11. kis- és középvállalkozás (továbbiakban: KKV): a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. 
mellékletében meghatározott vállalkozás, 

12. megváltozott munkaképességű munkavállaló: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. 
cikk 3. pontja szerinti munkavállaló 

13. mezőgazdasági termék: az EUMSZ I. mellékletében felsorolt termékek, a halászati és 
akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK 
tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül 
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helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 
354., 2013.12.28., 1. o.) (a továbbiakban: 1379/2013/EU parlamenti és tanácsi rendelet) I. 
mellékletében felsorolt halászati és akvakultúra-termékek kivételével, 

14. mezőgazdasági termék feldolgozása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 10. 
pontja szerinti művelet, 

15. mezőgazdasági termék forgalmazása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 8. 
pontja szerinti művelet, 

16. multifunkcionális szabadidős létesítmény: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 55. cikk 
(3) bekezdése szerinti létesítmény, 

17. működési eredmény: a beruházás Sztv. 3. § (3) bekezdés 5. pontja szerinti hasznos 
élettartama alatti diszkontált bevételek és diszkontált működési költségek közötti különbség, 
ha ez a különbség pozitív, ide értve a személyi jellegű ráfordításokat, anyagköltségeket, 
szerződéses szolgáltatásokat, a távközlés, az energia és a karbantartás költségeit, bérleti 
díjakat, adminisztrációs költségeket, kivéve az olyan értékcsökkenési és a finanszírozási 
költségeket, amelyeket beruházási támogatásból már fedeztek. 

18. nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Atr. 6. §-ában meghatározott vállalkozás, 
19. referencia alapkamatláb: az Atr. 2. § 13. pontja szerinti kamatláb,  
20. saját forrás: a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást nem 

tartalmazó forrás, 
21. súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló: olyan munkavállaló, aki 

a) legalább 24 hónapja nem állt rendszeres, fizetett alkalmazásban, vagy 
b) legalább 12 hónapja nem állt rendszeres, fizetett alkalmazásban, és a 14. pont 

b)–g) alpontjában meghatározott kategóriák valamelyikébe tartozik, 
22. támogatási intenzitás: az Atr. 2. § 15. pontjában meghatározott intenzitás,  
23. támogatástartalom: az Atr. 2. § 19. pontja szerinti tartalom,  
24. védett foglalkoztatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 100. pontja szerinti 

foglalkoztatás. 
 

(2)A Rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a következő 
(3)-(10) bekezdéssel egészül ki: 

 
„(2) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben az általános de minimis támogatás 
esetén a Bizottságnak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének 
a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2013. december 18-i 
1407/2013/EU bizottsági rendeletében - HL L sorozat 352/1, 2013. 12. 24. – (a 
továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet), az általános gazdasági érdekű 
szolgáltatást nyújtó vállalkozásoknak nyújtott de minimis támogatás tekintetében a 
Bizottságnak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az 
általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély 
összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2012.04.25-i 360/2012/EU bizottsági 
rendeletében – HL L 114/8, 2012.04.26. – (a továbbiakban: 360/2012/EU bizottsági 
rendelet), vagy az Atr. rendelkezései alkalmazandók. 

 
 (3) A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a 

támogatási döntés napjától számított tíz évig megőrizni. 
 
(4) Nem ítélhető meg támogatás 
a) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság támogatás visszafizetésére kötelező 

határozatának nem tett eleget, 
b) csekély összegű támogatás kivételével a nehéz helyzetben lévő vállalkozások részére, 
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c) a pályázati felhívás által meghatározott kizáró ok fennállása esetén.  
 
 (5) Nem ítélhető meg  

a) az 1379/2013/EU rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, 
feldolgozásához és értékesítéséhez csekély összegű támogatás, 

b) elsődleges mezőgazdasági termeléshez csekély összegű támogatás, 
c) támogatás mezőgazdasági termékek feldolgozásában és forgalmazásában tevékeny 

vállalkozások részére, amennyiben 
 

ca) a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett 
vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján 
kerül rögzítésre, 
 
cb) amennyiben a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy 
részleges továbbítástól függ. 

 
d) támogatás exporttal kapcsolatos tevékenységekhez, azaz az exportált mennyiségekhez 

közvetlenül kapcsolódóan, értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével, vagy 
az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz, 

e) az import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatás 
f) támogatás olyan feltétellel, amely az uniós jog megsértését eredményezi.” 
 

(6) A 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján támogatás csak akkor ítélhető meg, ha a 
kedvezményezett még a projekt megkezdése előtt a támogatási kérelmét a 651/2014/EU 
bizottsági rendelet 6. cikk (2) bekezdésében meghatározott kötelező tartalmi elemekkel 
írásban benyújtotta.  

(7) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költség esetében az e rendelet 
szerinti támogatás abban az esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy 
uniós forrásból származó állami támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi 
rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott 
legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.  

(8) Az e rendelet szerinti támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek 
esetében halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó 
állami támogatással.  

(9) A támogatás támogatási intenzitásának kiszámítása során valamennyi felhasznált 
számadatot az adók vagy illetékek levonása előtt kell figyelembe venni. Ha a támogatást a 
vissza nem térítendő támogatástól eltérő formában nyújtják, a támogatás összegének a 
támogatástartalmat kell tekinteni. 

(10) A több részletben kifizetett támogatást az odaítélés időpontja szerinti értékre kell 
diszkontálni az Atr. 2.§ 3. pontja szerinti diszkont kamatláb alkalmazásával.” 

 
 

3. § 
 

A Rendelet a következő 1/A–1/D. alcímmel egészül ki: 
 
 

„ 1/A. Képzési támogatásra vonatkozó szabályok 
 

3/A. § (1) A képzési támogatás támogatási intenzitása nem haladhatja meg az elszámolható 
költségek 50%-át.  
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(2) A képzési támogatás elszámolható költségei 
a) az oktatók személyi jellegű költségei, azokra az órákra vonatkozóan, amikor az oktatók 

részt vesznek a képzésen, 
b) az oktatók és a képzésben résztvevők közvetlenül a képzési projekthez kapcsolódó 

működési költségei, különösen útiköltség, közvetlenül a projekthez kapcsolódó anyagok és 
fogyóeszközök, valamint az eszközök és berendezések értékcsökkenése kizárólag képzési 
projekt keretében történő használatuk mértékéig, 

c) a képzési projekthez kapcsolódó tanácsadás költségei, 
d) a képzésben résztvevők személyi jellegű ráfordításai és az általános közvetett költségek – 

adminisztrációs költségek, bérleti díj, rezsi költségek – azokra az órákra vonatkozóan, amikor 
a képzésben résztvevők részt vesznek a képzésen, 

e) a képzésben résztvevő megváltozott munkaképességű munkavállalók minimálisan 
szükséges szállásköltsége. 

(3) A támogatási intenzitás az elszámolható költségek legfeljebb 70%-áig növelhető 
a) a megváltozott munkaképességű vagy hátrányos helyzetű munkavállalóknak nyújtott 

képzés esetén 10 százalékponttal, 
b) a középvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 10 százalékponttal,  
c) kisvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 20 százalékponttal. 
(4) Nem nyújtható képzési támogatás a kötelező nemzeti képzési előírásoknak való 

megfeleléshez. 
 

1/B. Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával járó 
többletköltségek ellentételezéséhez nyújtott támogatás  

3/B. § (1) A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával járó 
többletköltségek ellentételezéséhez nyújtott támogatás támogatási intenzitása nem haladhatja 
meg az elszámolható költségek 100 %-át. 

(2) A támogatás elszámolható költségei 
a) a helyiségek átalakításának költségei, 
b) a megváltozott munkaképességű munkavállalók segítésével foglalkozó személyek 

foglalkoztatásához kapcsolódó költségek kizárólag a segítés ideje alatt, valamint ezen segítő 
személyek képzési költségei, 

c) a megváltozott munkaképességű munkavállaló általi használatra alkalmassá tétel 
érdekében 

ca) a berendezések átalakításának, beszerzésének, és  
cb) az átalakított vagy segítség nyújtására alkalmas technológiai felszerelések, valamint a 

szoftverek beszerzésének és érvényesítésének  
olyan költségei, melyek azon felül jelentkeznek, amelyek akkor merülnének fel, ha a 
kedvezményezett nem megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztatna, 

d) a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkahelyre és munkával 
kapcsolatos tevékenységek helyszínére történő szállításához közvetlenül kapcsolódó 
költségek, 

e) a megváltozott munkaképességű munkavállaló által rehabilitációra fordított órák 
bérköltsége, 

f) a védett foglalkoztatást biztosító kedvezményezett esetében  
fa) a termelőegység létrehozásának, üzembe helyezésének vagy korszerűsítésének 

költségei,  
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fb) közvetlenül a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásából 
eredő adminisztrációs és szállítási költségek. 

 

1/C. Hátrányos helyzetű munkavállalók segítésével foglalkozó személyek költségeinek 
ellentételezéséhez nyújtott támogatás 

 
3/C. § (1) A hátrányos helyzetű munkavállalók segítésével foglalkozó személyek 

költségeinek ellentételezéséhez nyújtott támogatás támogatási intenzitása nem haladhatja meg 
az elszámolható költségek 50%-át. 

(2) A támogatás elszámolható költségei 
a) a hátrányos helyzetű munkavállalók segítésével foglalkozó személyek 

foglalkoztatásához kapcsolódó költségek kizárólag a segítés ideje alatt, legfeljebb a hátrányos 
helyzetű munkavállaló felvételét követő 12 hónapig, súlyosan hátrányos helyzetű 
munkavállaló esetében 24 hónapig,  

b) a hátrányos helyzetű munkavállalók segítésével foglalkozó személyek képzési 
költségei. 

(3) A segítségnyújtás olyan intézkedésekből áll, melyek támogatják a hátrányos helyzetű 
munkavállaló autonómiáját és alkalmazkodását a munkahelyi környezethez, segítséget 
nyújtanak a társadalmi és adminisztratív eljárásokhoz, valamint megkönnyítik a 
munkáltatóval való kommunikációt és a konfliktusok kezelését. 

 

1/D. Sportlétesítményekhez és multifunkcionális szabadidős létesítményekhez nyújtott 
támogatás 

 
3/D. § (1) A sportlétesítményekhez és multifunkcionális szabadidős létesítményekhez 

nyújtott támogatás  
a) beruházási támogatásként sportlétesítmény és multifunkcionális szabadidős 

létesítmény építéséhez, bővítéséhez vagy korszerűsítéséhez;  
b) működési támogatásként sportlétesítmény működéséhez  
nyújtható. 
(2) A támogatott sportlétesítmény, multifunkcionális szabadidős létesítmény építésével, 

bővítésével vagy korszerűsítésével, valamint működtetésével, üzemeltetésével való megbízás 
odaítélése során átlátható és megkülönböztetésmentes módon, a közbeszerzési szabályok 
figyelembe vételével kell eljárni. 

(3) A támogatott sportlétesítményhez, multifunkcionális szabadidős létesítményhez a 
felhasználók számára átlátható és megkülönböztetésmentes módon kell hozzáférést 
biztosítani. A beruházási költségeket legalább 30 %-ban finanszírozó vállalkozás a támogatott 
létesítményt kedvezőbb feltételek mellett használhatja, amennyiben e feltételeket nyilvánossá 
teszik.  

(4) A támogatott sportlétesítmény nem állhat egyetlen hivatásos sportoló vagy hivatásos 
csapat kizárólagos használatában. A létesítményt az éves időbeli kapacitás legalább 20 %-
ában más hivatásos vagy amatőr sportolónak vagy csapatnak kell használnia.  

(5) Amennyiben a támogatott sportlétesítményt egyidejűleg több használó veszi igénybe, a 
(4) bekezdés alkalmazásában az időbeli kapacitás megfelelő hányadát kell figyelembe venni. 
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(6) Amennyiben a támogatott sportlétesítményt hivatásos csapat használja, a hivatásos 
csapat esetében alkalmazott díjszámítási feltételeket nyilvánossá kell tenni. 

(7) Beruházási támogatás esetében a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható 
költségek és működési eredmény közötti különbséget.   

(8) A működési eredmény mértékét  
a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen, vagy 
b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag 
kell levonni az elszámolható költségekből.  
(9) Működési támogatás esetében a támogatás nem haladhatja meg a releváns időszakban 

keletkező működési veszteséget.  
(10) A működésből származó veszteség összegét előzetesen, megalapozott előrejelzések 

alapján kell megállapítani. 
(11) A (9) bekezdésben meghatározottak teljesítése – a (10) bekezdéstől eltérően – 

visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag is biztosítható.  
(12) Az egymillió eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó támogatások esetében 

az (7)-(11) bekezdésekben meghatározott módszerek alkalmazásától eltérően is 
meghatározható, azzal, hogy a támogatás támogatási intenzitása nem haladja meg az 
elszámolható költségek 80 %-át. 

(13) A beruházási támogatás elszámolható költségei a tárgyi eszközök és immateriális javak 
beruházási költségei. 

(14) A működési támogatás elszámolható költségei a sportlétesítmény által nyújtott 
szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő működési költségek, különösen az igénybevett 
szolgáltatások és a karbantartás költségei, a bérleti díjak, valamint a személyi, az anyag-, a 
kommunikációs, az energia- és az adminisztrációs költségek.  

(15) Működési támogatás esetében az értékcsökkenés és a finanszírozási költségek olyan 
mértékben nem elszámolhatóak, amilyen mértékben az értékcsökkenés, finanszírozás, vagy az 
értékcsökkenéssel, finanszírozással érintett tárgyi eszközök, immateriális javak tekintetében a 
kedvezményezett beruházási támogatásban részesült.”  

 
4. § 

 
A Rendelet 4. § -a a következő (3)-(6) bekezdéssel egészül ki: 
„ (3) A 2. § (2) bekezdés c) pontja szerinti támogatás 
  a)  vállalkozások részére munkavállalóik képzéséhez, oktatásához,  

b) munkaerő-piaci beilleszkedést vagy újra-beilleszkedést segítő képzési, 
oktatási programok céljára nyújtható. 

(4) A 2. § (2) bekezdés d) pontja szerinti támogatás hátrányos helyzetű munkavállalók 
segítése költségeinek ellentételezésére nyújtható. 

(5)  A 2. § (2) bekezdés e) pontja szerinti támogatás megváltozott munkaképességű 
munkavállalók foglalkoztatásával járó többletköltségek ellentételezésére nyújtható. 

(6)  A 2. § (2) bekezdés f) pontja szerinti támogatás az alábbi célokra nyújtható: 
  a) szabadidő- és sportlétesítmények kialakítása, fejlesztése, 
  b) sportlétesítmények működtetése.” 
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5. § 
 
A Rendelet 7. § m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„m) támogatás kategóriáját az 1407/2013/EU bizottsági rendeletre, a 360/2012/EU 
bizottsági rendeletre, a 651/2014/EU bizottsági rendelet megfelelő cikkére annak pontos 
címével és az Európai Közösség Hivatalos Lapjában való kihirdetésére történő 
hivatkozással,” 

6. § 
A Rendelet 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a következő (4) 
bekezdéssel egészül ki: 
 
„ (3) A 2. § (2) bekezdés b) pontja, a 3.§ (2) bekezdésében „az általános gazdasági érdekű 
szolgáltatást nyújtó vállalkozásoknak nyújtott de minimis támogatás tekintetében a 
Bizottságnak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az 
általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély 
összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2012.04.25-i 360/2012/EU bizottsági 
rendeletében – HL L 114/8, 2012.04.26. – (a továbbiakban: 360/2012/EU bizottsági rendelet)” 
szövegrész, a 4. § (2) bekezdése, a 6. § (2) bekezdés b) pontjának bb) alpontja, a 7. § e) pontja 
valamint a 7. § m) pontjában „a 360/2012/EU bizottsági rendeletre” szövegrész 2019. június 
30. napján hatályát veszti. 
 
 (4) E rendelet  

a) 4. § (1) bekezdése az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a 
csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 
1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.),  

b) 4. § (2) bekezdése az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. 
cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott 
csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU 
bizottsági rendelet (HL L 114, 2012.4.26., 8. o.), 

c) 4. § (3)-(6) bekezdése a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos 
támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. 
június 17-ei 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.06.26., 1.o.) I. és II. fejezete, 
valamint 31., 34., 35. és 55. cikkének 
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.” 
 

7. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon 
hatályát veszti. 
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HATÁROZAT-TERVEZET 
 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
……./2014. (XI.13.) határozata 
Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatások feltételrendszeréről 
szóló önkormányzati rendelet módosítása, és az azzal összefüggő döntés meghozatala 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 
polgármester fenti tárgyban készült előterjesztésében foglaltakat és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

A Közgyűlés a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 141/2014. 
(VI.12.) határozatának 1. mellékletét jelen határozat melléklete szerint módosítja.  
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
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/2014. (XI.13.) határozat melléklet 
 
 

T Á M O G A T Á S I  S Z E R Z Ő D É S 
  

amely létrejött egyrészről Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (6000 
Kecskemét, Kossuth tér 1., KSH. szám: 15724540-8411-321-03, képviseli:           ) mint 
támogató (továbbiakban: Támogató), 
másrészről ……………………………………………… …., székhely: …............., adószám: 
……………, Cg.: …..............., képviseli: ……………………………….) mint támogatott 
(továbbiakban: Támogatott) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint: 
  
1. Támogató jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy [döntés 

hivatkozása] alapján, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának ……. évi költségvetéséről szóló 
……………… önkormányzati rendeletének ……….. számú előirányzata terhére 
Támogatott részére ……………….,-Ft., azaz …………. forint összegű támogatást 
biztosít …............................ elszámolási időszakra a 
………………………………………………………………költségeihez. 

 
2. Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatást kizárólag az 1.) pontban 

rögzített célra használja fel. 
 

3. a) Támogató vállalja, hogy az 1. pontban megjelölt támogatási összeget jelen szerződés  
aláírását követő … napon belül átutalja a Támogatott  ……………………..-nél vezetett 
…………………………. számú bankszámlájára. 

 
b) Támogató vállalja, hogy az 1. pontban megjelölt támogatási összeg …..részletekben 
kerül Támogatott részére folyósításra, oly módon, hogy Támogató …………..-Ft-ot egy 
összegben átutal a szerződés aláírását követő 30 napon belül, továbbá ………….-Ft-ot 
…......részletekben legkésőbb december 31-ig átutal Támogatott ……………………..-nél 
vezetett …………………………. számú bankszámlájára. 

 
4.  

A)  
Jelen szerződés alapján nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, 
amelyet kizárólag az EUMSZ 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való 
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-ai 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 
2013. 12.24., 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EK bizottsági rendelet) szabályai alapján 
lehet nyújtani. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatás 
támogatástartalma ………………Ft. 
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon 
vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év 
során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások 
bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti 
kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 
100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve a 1407/2013/EU bizottsági 
rendelet 3. cikk (8)-(9) bekezdéseit is. (Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi 
értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási 
térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.)  
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági 
érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra 
való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek  (HL L 
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114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU 
bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU 
bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű 
támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 
1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső 
határig halmozható. 
A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy 
azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami 
támogatással, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná bármely 
csoportmentességi rendeletben, vagy az Európai Bizottság határozatában meghatározott 
maximális támogatási intenzitást vagy összeget.  
A Támogatottnak az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése 
figyelembe vételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására 
alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt 
megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról. 
A Támogatott kijelenti, hogy – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) 
bekezdésének kivételével – a támogatást nem használja az 1407/2013/EU bizottsági 
rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá – 
az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően – közúti 
kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító 
jármű vásárlására.  
 
A feleknek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell 
őrizniük, és a Támogató ilyen irányú felhívása esetén a Támogatott köteles azokat 
bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai 
Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni. 
 
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az 
1407/2013/EU bizottsági rendelet, valamint a tárgyhoz kapcsolódó egyéb jogszabályok 
vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

 
B)  

 
Jelen szerződés alapján a Támogatott az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. 
és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára 
nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2012. április 25-i 
360/2012/EU bizottsági rendelet (HL L 114, 2012.4.26., 8-13. o.) hatálya alá tartozó 
közszolgáltatási csekély összegű (de minimis) támogatásban részesül. A csekély összegű 
támogatási jogcímen nyújtott támogatás támogatástartalma ………………Ft.  

 
Egy vállalkozás részére bármely forrásból a 360/2012/EU bizottsági rendelet hatálya alá 
tartozó közszolgáltatási csekély összegű (de minimis) támogatási jogcímen odaítélt 
támogatások támogatástartalma – az adott pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két 
pénzügyi év alatt odaítélt közszolgáltatási csekély összegű (de minimis) támogatások 
tekintetében – nem haladhatja meg az 500.000 eurónak megfelelő forintösszeget. 

 
A 360/2012/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű (de minimis) 
támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható más 
állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná bármely 
csoportmentességi rendeletben, vagy az Európai Bizottság határozatában meghatározott 
támogatási intenzitást.  
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A 360/2012/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű (de minimis) 
támogatás más csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló rendelet szerinti csekély 
összegű (de minimis) támogatással csak az 500.000 eurónak megfelelő forintösszegig 
halmozható. 

 
A 360/2012/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű (de minimis) 
támogatás nem halmozható ugyanazon közszolgáltatáshoz kapcsolódó bármiféle 
ellentételezéssel, függetlenül attól, hogy ez az ellentételezés állami támogatásnak minősül-
e vagy sem. 

 
A Támogatott köteles a támogatáshoz kapcsolódó minden iratot az odaítélést követő 10 
évig megőrizni és a Támogató ilyen irányú felhívása esetén azokat bemutatni. 

 
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az 
360/2012/EU bizottsági rendelet, valamint a tárgyhoz kapcsolódó egyéb jogszabályok 
vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

 
C)  
 
Jelen szerződés 1. pontja alapján Támogatott a Szerződés 107. és 108. cikke 
alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé 
nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet HL L 187., 
2014.6.26. (a továbbiakban 651/2014/EU bizottsági rendelet) hatálya alá tartozó 
támogatásban részesül, a támogatás támogatástartalma ………………….. Ft, amely 
egyéb állami támogatással a csoportmentességi rendelet 8. cikke alapján halmozható. 
 

A feleknek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell 
őrizniük, és a Támogató ilyen irányú felhívása esetén a Támogatott köteles azokat 
bemutatni. A jelen szerződés alapján nyújtott támogatásról az Európai Bizottság kérésére 
20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni. 

 
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a 
651/2014/EU bizottsági rendelet, valamint a tárgyhoz kapcsolódó egyéb jogszabályok 
vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

 
 

C/1. A képzési támogatásra vonatkozó szabályok 

Képzési célú támogatást a kedvezményezettel munkaviszonyban álló munkavállaló 
képzéséhez lehet nyújtani. 
Nem nyújtható támogatás olyan képzéshez, amelyre a vállalkozásoknak azért van szükségük, 
hogy tevékenységük megfeleljen a kötelező nemzeti képzési előírásoknak. 
Az elszámolható költségek* a következők: 
a)   az oktatók személyi jellegű ráfordításai azokra az órákra vonatkozóan, amikor az oktatók 

részt vesznek a képzésen; 
b)  az oktatók és a képzésben résztvevők közvetlenül a képzési projekthez kapcsolódó 

működési költségei, különösen útiköltség, közvetlenül a projekthez kapcsolódó anyagok és 
fogyóeszközök, valamint az eszközök és berendezések értékcsökkenése kizárólag képzési 
projekt keretében történő használatuk mértékéig, 

                                                 
* mindig  szükséges konkretizálni 
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c) a képzési projekthez kapcsolódó tanácsadás költségei; 
 
d)  a képzés résztvevőinek személyi jellegű ráfordításai és az általános közvetett költségek 

(adminisztrációs költségek, bérleti díj, rezsiköltségek) azokra az órákra vonatkozóan, 
amikor a képzés résztvevői részt vesznek a képzésen; 
e) a képzésben résztvevő megváltozott munkaképességű munkavállalók minimálisan 
ükséges szállásköltsége. 

A támogatási intenzitás …%. 
 
 

C/2. A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával járó 
többletköltségek ellentételezéséhez nyújtott támogatás 

 
 Az elszámolható költségek* a következők: 
a) a helyiségek átalakításának költségei; 
b)  a megváltozott munkaképességű munkavállalók segítésével foglalkozó személyek 

foglalkoztatásához kapcsolódó költségek kizárólag a segítés ideje alatt, valamint a 
megváltozott munkaképességű munkavállalók segítésével foglalkozó személyzet képzési 
költségei;  

c)  a megváltozott munkaképességű munkavállalók általi használtra alkalmassá tétel érdekében 
ca) a berendezések átalakításának, beszerzésének azon költségei  
cb) a szoftverek beszerzésének és érvényesítésének azon költségei, ideértve az átalakított 
vagy segítség nyújtására alkalmas technológiai felszerelések költségeit,  
amelyek azokon a költségeken felül jelentkeznek, amelyek akkor merülnének fel, ha a 
kedvezményezett nem megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztatna; 

d)  a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkahelyre és munkával kapcsolatos 
tevékenységek helyszínére való szállításához közvetlenül kapcsolódó költségek; 

e)  a megváltozott munkaképességű munkavállaló által rehabilitációra fordított órákra 
vonatkozó bérköltségek; 

f)  a védett foglalkoztatást biztosító kedvezményezett esetében  
fa) a termelőegység létrehozásának, üzembe helyezésének vagy korszerűsítésének költségei,  
fb) közvetlenül a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásából eredő 
adminisztrációs és szállítási költségek. 

 A támogatási intenzitás … % (nem haladhatja meg az elszámolható költségek 100 %-át.) 
 
 

C/3. Hátrányos helyzetű munkavállalók segítésével foglalkozó személyek 
költségeinek ellentételezéséhez nyújtott támogatás 

 
A támogatás elszámolható költségei* 

                                                 
* mindig szükséges konkretizálni 
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a) a hátrányos helyzetű munkavállalók segítésével foglalkozó személyek 
foglalkoztatásához kapcsolódó költségek kizárólag a segítés ideje alatt, legfeljebb a hátrányos 
helyzetű munkavállaló felvételét követő 12 hónapig, súlyosan hátrányos helyzetű 
munkavállaló esetében 24 hónapig,  
b) a hátrányos helyzetű munkavállalók segítésével foglalkozó személyek képzési 
költségei. 

A segítségnyújtás olyan intézkedésekből áll, melyek támogatják a hátrányos helyzetű 
munkavállaló autonómiáját és alkalmazkodását a munkahelyi környezethez, segítséget 
nyújtanak a társadalmi és adminisztratív eljárásokhoz, valamint megkönnyítik a 
munkáltatóval való kommunikációt és a konfliktusok kezelését. A támogatási intenzitás 
… %. (A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50 %-át.) 
 
 
C/4. Sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott 

támogatás 
  
A támogatás tárgya: 
a) beruházási támogatásként … sportlétesítmény/multifunkcionális szabadidős 
létesítmény építésének/ bővítéséhez/ korszerűsítéséhez támogatása, 
b) működési támogatásként … sportlétesítmény működésének támogatása.  
A […] (dátum) lefolytatott eljárás alapján […] (sportlétesítmény/multifunkcionális 
szabadidős létesítmény) építésével/ bővítésével / korszerűsítésével, / működtetésével, 
üzemeltetésével […] (Kedvezményezett) kerül megbízásra. 
A […] (sportlétesítményhez, multifunkcionális szabadidős létesítményhez) a felhasználók 
számára átlátható és megkülönböztetésmentes módon kell hozzáférést biztosítani. A 
beruházási költségeket […] %-ban finanszírozó […] vállalkozás a […] (támogatott 
létesítményt) az alábbi, nyilvánossá tett, kedvezőbb feltételek mellett használhatja: 
[…].  
A […] (támogatott sportlétesítmény) nem állhat egyetlen hivatásos sportoló vagy 
hivatásos csapat kizárólagos használatában. A létesítményt az éves időbeli kapacitás … 
%-ában más hivatásos vagy amatőr sportolónak vagy csapatnak kell használnia. 
Amennyiben a […] (támogatott sportlétesítményt) egyidejűleg több használó veszi 
igénybe, az időbeli kapacitás megfelelő hányadát kell figyelembe venni. 
[…] (hivatásos csapat) a […] (támogatott sportlétesítményt) nyilvánossá tett díjszámítási 
feltételei az alábbiak: 
[…] 
 
A szerződésnek a releváns támogatást kell tartalmaznia: 
a) A beruházási támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és 
működési eredmény közötti különbséget.  A működési eredmény mértékét  
aa) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen, vagy 
ab) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag* 

                                                                                                                                 
* szükséges a metódust részletesen kidolgozni és konkrétan leírni 
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kell levonni az elszámolható költségekből.  
A beruházási támogatás elszámolható költségei a tárgyi eszközök és immateriális javak* 
beruházási költségei. 
 
b) A működési támogatás nem haladhatja meg a releváns időszakban keletkező működési 
veszteséget: 
ba) a működésből származó veszteség összegét előzetesen, megalapozott előrejelzések 
alapján, vagy 
bb) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag  
kell megállapítani* 
A működési támogatás elszámolható költségei a sportlétesítmény által nyújtott 
szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő működési költségek, különösen az igénybevett 
szolgáltatások és a karbantartás költségei, a bérleti díjak, valamint a személyi, az anyag-, 
a kommunikációs, az energia- és az adminisztrációs költségek.* Működési támogatás 
esetében az értékcsökkenés és a finanszírozási költségek olyan mértékben nem 
elszámolhatóak, amilyen mértékben az értékcsökkenés, finanszírozás, vagy az 
értékcsökkenéssel, finanszírozással érintett tárgyi eszközök, immateriális javak 
tekintetében a kedvezményezett beruházási támogatásban részesült. 
c) Az egymillió eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó támogatások esetében 
az előző módszerek alkalmazásától eltérően a támogatás támogatási intenzitása 
meghatározható az elszámolható költségek legfeljebb 80 %-ában is. 
 
 

 
5. Támogatott kijelenti, hogy jelen támogatást megelőzően  

A-B: a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során a 
részére bármely forrásból csekély összegű (de minimis) támogatási jogcímen odaítélt 
támogatások összes támogatástartalma […] forint volt. Támogatott tudomásul veszi, 
hogy az egy, vagy több részletben folyósított támogatást a támogatás odaítélésének 
időpontjában a támogatásról szóló döntés napját megelőző hónap utolsó napján 
érvényes Magyar Nemzeti Bank (www.mnb.hu) által közzétett két tizedes 
pontossággal meghatározott deviza árfolyamon szükséges átszámítani. 
 
C: az egyéb állami támogatási jogcímen odaítélt, a támogatott tevékenységre, 
projektre, vagy vállalkozásra irányuló állami támogatások teljes összege […] forint 
volt. Támogatott tudomásul veszi, hogy az egy, vagy több részletben folyósított 
támogatást a támogatás odaítélésének időpontjában a támogatásról szóló döntés napját 
megelőző hónap utolsó napján érvényes Magyar Nemzeti Bank (www.mnb.hu) által 
közzétett két tizedes pontossággal meghatározott deviza árfolyamon szükséges 
átszámítani. 

 
6. Támogatott tudomásul veszi, hogy jelen szerződés 8/c pontjában megállapított 

határidőig a támogatással el kell számolni. Támogató kiköti, hogy az elszámolási 
kötelezettséget nem teljesítő szervezet részére újabb támogatás három évig nem 
folyósítható. 

 

                                                 
* szükséges konkretizálni 
 
 

http://www.mnb.hu/
http://www.mnb.hu/
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7. Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a közpénzekből nyújtott támogatások 
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerint valótlan tartalmú 
nyilatkozatot tett, és ez az érvénytelenné nyilvánított döntés alapján a jelen szerződés 
semmisségét vonja maga után, köteles a folyósított támogatást egy összegben, a 
folyósítás és a visszafizetés időpontja közötti időszakra eső, az adózás rendjéről szóló 
törvényben meghatározott késedelmi pótlékkal azonos mértékű kamattal növelten 
visszatéríteni. 

 
8. Támogatottnak a támogatás összegének felhasználásáról jelen szerződés 6. pontjában 

foglaltak szerint elszámolási kötelezettsége van. 
 

Az elszámolás módja:  
  
a.) Támogatott jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező melléklet szerinti elszámolási 

nyomtatvány alapján összesítő, teljes körű, a képviselője által aláírt elszámolást, valamint 
a támogatási cél megvalósulásáról szöveges szakmai beszámolót készít.  
Támogatott az elszámolási nyomtatványt 3 példányban, a szakmai beszámolót 1 
példányban köteles eljuttatni Támogató részére jelen szerződés 8/c pontjában feltüntetett 
elszámolási határidőig. 

  
b.) Támogatott az elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat köteles csatolni: 
 
Pénzügyi beszámoló: 
 

A  „ … évben nem szociális ellátásként nyújtott, céljellegű önkormányzati támogatás 
felhasználásának pénzügyi elszámolása” című elszámolási nyomtatvány értelemszerű 
kitöltése - a Támogatott felelős vezetőjének aláírását, valamint bélyegzőjének lenyomatát 
(továbbiakban: cégszerű aláírás) tartalmazza - három példányban, amely dokumentum a 
www.kecskemet.hu oldalról letölthető. 
A Támogatott nevére kiállított számviteli bizonylatok  (számla, megbízási szerződés, 
kiküldetési rendelvény, bérszámfejtő lapok) záradékolt, sorszámozott, aláírással és 
bélyegzővel hitelesített másolatait köteles benyújtani három példányban, mely 
bizonylatok mellékleteként a kifizetést igazoló bizonylatok hiteles másolatait is szükséges 
csatolni az alábbiak szerint: 
 

Záradékolás: a támogatási szerződés számának feltüntetése az eredeti bizonylaton az alábbi 
megjegyzéssel: „ ……………    számú támogatási szerződés terhére elszámolva”. 
Amennyiben Támogatott egy bizonylatot több támogatáshoz számol el, abban az 
esetben a záradéknak tartalmaznia kell, hogy melyik számú szerződéshez mekkora 
összeget kíván elszámolni. A záradéknak tartalmaznia kell továbbá a cégszerű aláírást 
is.  

 
Hitelesítés: az eredeti számviteli bizonylatok és azok kifizetését igazoló bizonylatok 

másolatainak „Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat” megjegyzéssel 
történő ellátása, amely hitelesítésnek tartalmaznia kell keltezést, továbbá cégszerű 
aláírást is. 

 
Sorszámozás: a benyújtott számviteli bizonylatok másolata jobb felső sarkában azt a 

sorszámot szükséges feltüntetni, amelyet az elszámolási formanyomtatványon az 
elszámolni kívánt tétel kapott, továbbá a bizonylatokat ennek a sorszámozásnak 
megfelelően kell sorba rendezni.  

 
Számviteli bizonylatok és kifizetést igazoló bizonylatok: 

http://www.kecskemet.hu/
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Számla:  Támogatott benyújtott záradékolt és hitelesített számla másolathoz  köteles csatolni 

a vonatkozó kiadási pénztárbizonylat hitelesített másolatát, a banki átutalással 
teljesített bizonylat mögé pedig a vonatkozó bankkivonat hitelesített másolatát a 
teljesített tétel megjelölésével. 

 
Megbízási szerződés: amennyiben a megbízott nem számlaképes, abban az esetben a feladat 

ellátására Támogatottal megkötött megbízási szerződés tekinthető számviteli 
bizonylatnak, ennek záradékolása és a másolat hitelesítése fentieknek megfelelően 
szükséges. A kifizetés igazolásához kiadási pénztárbizonylat, vagy bankkivonat 
hitelesített másolatának csatolása szükséges a teljesített tétel megjelölésével. 

 
Kiküldetési rendelvény: kiküldetés elszámolása esetében számviteli bizonylatnak a 

kiküldetési rendelvény tekinthető, ennek záradékolása és a másolat hitelesítése 
szükséges, a kifizetést igazoló kiadási pénztárbizonylat, vagy bankkivonat megfelelő 
formában történő benyújtásával, valamint a teljesített tétel megjelölésével együtt. 
Kiküldetés elszámolása esetén a Támogatottnak nyilatkozattal szükséges igazolni, 
hogy a kiküldetés a támogatási cél megvalósítása érdekében történt. 

 
Bér- és szociális hozzájárulási adó elszámolása:  

A bérköltségről záradékolt és hitelesített másolatait a havi összesítő kimutatásnak és a 
munkavállalók név szerinti kimutatásának, továbbá záradékolt és hitelesített 
számfejtési lapok másolatait, valamint a hitelesített kifizetést igazoló bizonylatok 
másolati példányait – készpénzfizetés esetén – átvevő listát, vagy kiadási 
pénztárbizonylatot, banki utalás esetén a bankkivonat hiteles másolatát szükséges 
benyújtani a teljesített tételek megjelölésével, 

 
Tárgy időszaki támogatás elszámolásához csak azok a számviteli bizonylatok 
elszámolhatóak amelyek fizikai teljesítésének dátuma megfelel a Támogatási 
Szerződés 1. pontjában foglalt elszámolási időszaknak, függetlenül a pénzügyi 
teljesítéstől. 

 
Szakmai beszámoló:  

részletes szakmai beszámoló arról, hogy a támogatási cél milyen mértékben, milyen 
határidővel, hogyan valósult meg cégszerű aláírással és dátummal ellátva egy 
példányban szükséges benyújtani a pénzügyi beszámolóval együtt. 

 
c.) Támogatott elszámolásának számszaki ellenőrzését Kecskemét Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztálya, szakmai ellenőrzését …....... Osztálya* végzi. 
 

A támogatás felhasználásának elszámolási határideje: ………………….. 
 
9.  Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás elszámolását, a beszerzett tárgyak, 

eszközök meglétét Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
Ellenőrzési Csoportja az éves ellenőrzési tervében foglaltak szerint a helyszínen ellenőrizheti. 

 
10. Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben jelen szerződés 2.), 6.), és 7) pontjaiban 

vállaltakat neki felróható okokból nem teljesíti, úgy a részére átutalt összeget, annak – az 
átutalás napjától számított, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben 
(továbbiakban: Ptk.) meghatározott mértékű – kamatával együtt a felszólítás kézhezvételétől 
számított 15 napon belül köteles visszafizetni a Támogató OTP Bank Nyrt-nél vezetett 
11732002-15337544 számú bankszámlájára. Fizetési késedelme esetén Támogatott a Ptk. 

                                                 
* Megfelelő szervezeti egység beírandó 
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szerinti késedelmi kamatot köteles megfizetni. 
 
11. Támogatott a megfelelő dokumentumok benyújtásával köteles igazolni, hogy köztartozása 

nincs, illetve azt, hogy a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő 
eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 39. § (1) és 105. § (1) bekezdésének 
megfelelően az éves beszámolóját benyújtotta, illetve letétbe helyezte. 

 
12. Felek megállapodnak abban, hogy az együttműködésük zavartalansága érdekében 

kapcsolattartókat jelölnek ki.  
 
Támogató részéről kapcsolattartó:  
beosztása:  
elérhetősége:  
 
Támogatott részéről kapcsolattartó:  
beosztása:  
elérhetősége:  

 
13. Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy ha a Támogató rendelkezésére bocsátott 

adataiban változás következik be, akkor azt 15 napon belül bejelenti Támogató felé. 
 

14. Támogatott kijelenti, hogy megfelelő ismeretekkel rendelkezik arról, hogy az 
önkormányzati költségvetésből származó támogatási pénzeszköznek jelen szerződés szerinti 
felhasználása során esetlegesen a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. tv. (a továbbiakban: 
Kbt.) rendelkezései szerint – különös tekintettel a Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pontjára – 
közbeszerzési eljárást kell lefolytatni.  

 
15. Az esetlegesen felmerülő jogvitákkal kapcsolatban szerződő felek kikötik hatáskörétől 

függően a Kecskeméti Törvényszék, illetve a Kecskeméti Járásbíróság kizárólagos 
illetékességét. 

 
A szerződés 3 eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült, 
amelyekből 1 példány Támogatottnál, 2 példány pedig Támogatónál marad. 

 
Jelen szerződést a felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag aláírták.  

 
Kecskemét, ………………………... 

 
         ……………………………………   …………………………….  

 Támogatott         Támogató 
 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100181.TV&celpara=39#xcelparam
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100181.TV&celpara=105#xcelparam
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