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Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság
2016. október 13-án
tartandó ülésére

Tárgy: Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatások
feltételrendszeréről szóló önkormányzati rendelet megalkotása és az ahhoz kapcsolódó
döntés meghozatala
Az előterjesztést készítette: Dr. Kovács Endre Miklós irodavezető
Szervezési és Jogi Iroda
Dr. Patay Balázs osztályvezető
Jogi Osztály
Kezelési megjegyzés: Határozat-tervezet
Döntési változatok száma: 1
Mellékletek: Közgyűlési előterjesztés
Véleményezésre megkapta:
Egyéb szervezet, külső szakértő:
Megtárgyalta:
Esélyteremtési Bizottság
Értékmegőrzési Bizottság
Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság
határozat
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság

.../2016. (XII.12.) EtB. számú határozat
…/2016. (XII.12.) ÉmB. számú határozat
…/2016. (XII.13.) FKAB. számú
…/2016. (XII.13.) VPB. számú határozat
.../2016. (XII.13.) JÜB. számú határozat

Törvényességi észrevételem nincs:

Dr. Határ Mária
jegyző

Kecskemét Megyei Jogú Város
Alpolgármestere
Ikt. szám: 22121-10/2016.
ELŐTERJESZTÉS
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság
2016. október 13-án tartandó ülésére
Tárgy: Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatások
feltételrendszeréről szóló önkormányzati rendelet megalkotása és az ahhoz kapcsolódó
döntés meghozatala

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013.
(II.14.) önkormányzati rendelete 2. mellékletének 6.4.1. pontja alapján a fenti tárgyban
készült, mellékelt közgyűlési előterjesztést megtárgyalni és döntését a határozat-tervezetben
foglaltak szerint meghozni szíveskedjen.
Kecskemét, 2016. december
Dr. Szeberényi Gyula Tamás
alpolgármester

HATÁROZAT-TERVEZET
……./2016. (XII.13.) VVB. számú határozat
Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatások feltételrendszeréről
szóló önkormányzati rendelet megalkotása és az ahhoz kapcsolódó döntés meghozatala

A Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság megtárgyalta Dr. Szeberényi Gyula Tamás
alpolgármester 22121-10/2016. számú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta:
A bizottság a fenti tárgyban készült közgyűlési előterjesztést a közgyűlés számára elfogadásra
javasolja.

Kecskemét Megyei Jogú Város
Alpolgármestere
ELŐTERJESZTÉS
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
2016. december 15-én
tartandó ülésére
Tárgy: Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatások
feltételrendszeréről szóló önkormányzati rendelet megalkotása és az ahhoz kapcsolódó
döntés meghozatala
Az előterjesztést készítette:

Dr. Dr. Kovács Endre Miklós irodavezető
Szervezési és Jogi Iroda
Dr. Patay Balázs osztályvezető
Jogi Osztály

Kezelési megjegyzés:

Rendelet-tervezet
Határozat-tervezet

Döntési változatok száma:

1

Mellékletek:

Hatásvizsgálati lap

Véleményezésre megkapta:
Egyéb szervezet, külső szakértő:
Megtárgyalta:
Esélyteremtési Bizottság
Értékmegőrzési Bizottság
Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság
Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság

.../2016. (XII.12.) EtB. számú határozat
.../2016. (XII.12.) ÉmB. számú határozat
…/2016. (XII.13) FKAB. számú határozat
…/2016. (XII.13.) VPB. számú határozat
.../2016. (XII.13.) JÜB. számú határozat
..../2016. (XII.13.) VVB. sz. határozat

Törvényességi észrevételem nincs:
Dr. Határ Mária
jegyző

Kecskemét Megyei Jogú Város
Alpolgármestere
Ikt. szám: 22121-11/2016.
ELŐTERJESZTÉS
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
2016. december 15-én tartandó ülésére
Tárgy: Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatások
feltételrendszeréről szóló önkormányzati rendelet megalkotása és az ahhoz kapcsolódó
döntés meghozatala

Tisztelt Közgyűlés!
Az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) 2012-ben megkezdte az állami támogatási
szabályok modernizációját. A modernizációs folyamat eredményeként a kevésbé
versenytorzító hatású támogatások nyújtása terén a Bizottság nagyobb rugalmasságot biztosít
a tagállamoknak, azonban ennek megfelelően a támogatás nyújtásának feltételeként
közzétételi követelmények is bevezetésre kerültek.
A közzétételi kötelezettséget a 651/2014/EU, a 702/2014/EU és az 1388/2014/EU bizottsági
rendeletek 9. cikke, továbbá egyes bizottsági iránymutatások alapján elfogadott bizottsági
határozatok tartalmazzák.
A közzétételi kötelezettség értelmében 2016. július 1. napjától az Európai Unió tagállamainak
egy adatbázisban, egységes formában és információtartalommal, kereshető és letölthető
módon kell közzétenniük a hatályos támogatási programok listáját, és az 500 000 eurónak
megfelelő forintösszeget meghaladó valamennyi egyedi támogatási döntést. E kötelezettség
teljesítése érdekében 2016. július 1. napjával módosult az európai uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási
térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet).
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának, mint támogatást nyújtónak egy 2016.
július 1. napját megelőzően bejelentett és 2016. július 1. napját követően még hatályos
támogatási intézkedése van, amely alapján 2016. július 1. napja után egyedi támogatás
ítélhető oda. Erre figyelemmel az önkormányzatot, mint támogatást nyújtót a közzétételi
kötelezettség körében az alábbi kötelezettségek terhelik:
a) Kapcsolattartó kijelölése
b) Nyilatkozat az adatszolgáltatás módjáról
c) Adatszolgáltatás közvetlen vagy közvetett módon
d) A támogatási dokumentáció kiegészítése
Önkormányzatunk esetében a támogatási dokumentáció a 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), amelynek felülvizsgálata vált szükségessé.

Az adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó rendelkezések beillesztésén túlmenően a
Korm. rendelet időközben bekövetkezett módosításaira figyelemmel a Korm. rendelet 3.§ (1)
bj) alpontja alapján a Támogatásokat Vizsgáló Iroda (továbbiakban: TVI) javaslata alapján az
önkormányzati rendeleti szabályok kiegészítése szükséges a de minimis, és a közszolgáltatási
de minimis támogatási kategóriák szabályaival (és mellékleteivel), az egyes támogatási
kategóriákra vonatkozó további közös szabályokkal, valamint a rendelet alkalmazásában
használt fogalmak szövegszerű rögzítésével is.
E módosítások kizárólag technikai jellegűek, melyek nagy száma miatt átvezetésük
olyan terjedelemben érintené a Rendelet szerkezetét, hogy a jogszabályszerkesztés
előírásainak megfelelően elkészített módosítása bonyolulttá és áttekinthetetlenné tenné a
jogszabály szövegét.
Ezért célszerűnek mutatkozik egy új rendelet megalkotása, mely a támogatás formáiban
és feltételeiben a korábbi önkormányzati rendelettel tartalmilag megegyezik.
A TVI kiadta a rendelet-tervezet szövegére vonatkozó jóváhagyó véleményét.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a alapján a jogszabály előkészítője – a
jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálatot végez a
szabályozás várható hatásainak felmérése érdekében, mely az előterjesztés mellékletét képezi.
Az előterjesztést az Esélyteremtési Bizottság, az Értékmegőrzési Bizottság, a Fejlesztési,
Környezetvédelmi és Agrár Bizottság, a Jogi és Ügyrendi Bizottság, a Városstratégiai és
Pénzügyi Bizottság, valamint a Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság előzetesen
véleményezésre megkapta.
A közgyűlés 141/2014. (VI.12.) határozata mellékletei tartalmazzák az egyes támogatási
típusokra megkötendő szerződések mintáját, valamint a támogatással történő elszámolás
formanyomtatványát. Tekintettel arra, hogy a TVI a támogatási szerződések módosítását is
javasolta, ezért ennek megfelelően szükséges új szerződésmintákat elfogadni és alkalmazni.
Kérem az előterjesztés szíves megtárgyalását, és a rendelet-tervezet, valamint a határozattervezet elfogadását.

Kecskemét, 2016. december
Dr. Szeberényi Gyula Tamás
alpolgármester

HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatások feltételrendszeréről
szóló önkormányzati rendelet megalkotása és az ahhoz kapcsolódó döntés meghozatala

1. Társadalmi hatások
Az új rendelet megalkotása nyomán erősödik az önkormányzati működés átláthatósága.
2. Gazdasági, költségvetési hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatása nincs.
3. Környezeti hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.
4. Egészségügyi követelmények
A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtása kis mértékben növeli az adminisztratív terheket.
6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
Az Európai Bizottság a kevésbé versenytorzító hatású támogatások nyújtása terén nagyobb
rugalmasságot biztosít a tagállamoknak, azonban ennek megfelelően a támogatás nyújtásának
feltételeként közzétételi követelmények is bevezetésre kerültek. Ennek a közzétételi
kötelezettségnek a rendeleten történő átvezetése indokolja a rendelet módosítását.
7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…/2016. (…) önkormányzati rendelete
Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatások feltételrendszeréről

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1., 4., 7-8., 10-11.
és 13-17. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, Kecskemét Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete 2. mellékletének 1.4.1. pontja
alapján az Esélyteremtési Bizottság, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013.
(II.14.) önkormányzati rendelete 2. mellékletének 2.4.1. pontja alapján az Értékmegőrzési
Bizottság, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati
rendelete 2. mellékletének 3.4.1. pontja alapján a Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár
Bizottság, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati
rendelete 2. mellékletének 4.4.3. pontja alapján a Jogi és Ügyrendi Bizottság, Kecskemét
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete 2. mellékletének
5.4.1. pontja alapján a Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság, valamint Kecskemét Megyei
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete 2. mellékletének 6.4.1. pontja
alapján a Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság és a Miniszterelnökség
Támogatásokat Vizsgáló Irodája véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések és
az egyes támogatási kategóriákra vonatkozó közös szabályok
1. §
A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat által – nem szociális ellátásként – nyújtott, az
Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 107. cikkének (1)
bekezdése értelmében állami támogatásnak minősülő, nem normatív, fejlesztési, vagy
működési célra a Európai Gazdasági Térség területén székhellyel rendelkező vállalkozások
részére biztosított támogatásra.
2. §
(1) E rendelet alapján a mindenkori költségvetés terhére vissza nem térítendő támogatások
nyújthatók.
(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 segítésével foglalkozó személyek költségeinek
ellentételezéséhez nyújtott támogatás,
e) a megváltozott munkaképességű munkavállalók
többletköltségek ellentételezéséhez nyújtott támogatás,

foglalkoztatásával

járó

f) sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott
támogatás,
nyújtható.
3. §
(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 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 Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban:
EUMSz) 107. cikk (1) bekezdése szerinti támogatás vagy csekély összegű támogatásként
a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a
mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (HL L
352., 2013.12.24., 9. o.) (a továbbiakban: 1408/2013/EU bizottsági rendelet) 3.
cikke,

b) 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 (a továbbiakban: 360/2012/EU bizottsági rendelet) 2. cikke (HL L 114.,
2012.4.26., 8. o.),
c) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és
akvakultúra- ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról
szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 190., 2014.06.28.,
45.o.) 3. cikke, vagy
d) 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.) (a továbbiakban:
1407/2013/EU bizottsági rendelet) 3. cikke
alapján nyújtott támogatás;
3.
átlátható formában nyújtott támogatás: olyan támogatás, amelynél előzetesen,
kockázatértékelés nélkül kiszámítható a bruttó támogatástartalom;
4.
bérköltség: az érintett munkahely vonatkozásában a támogatás kedvezményezettje
által ténylegesen fizetendő teljes összeg, amely egy meghatározott időszakban magában
foglalja az adózás előtti bruttó bért, a kötelező járulékokat, mint például a
társadalombiztosítási járulékot, valamint a gyermekgondozás és a szülőgondozás költségét;
5.
bruttó támogatási intenzitás: a támogatástartalom és a projekt elszámolható
költségeinek aránya százalékos formában kifejezve;
6.
csoportmentességi rendeletek: 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: a 651/2014/EU bizottsági
rendelet), az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének
alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben
nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek
nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 193.,
2014.7.1., 1—75. o.), és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke
alkalmazásában a halászati és akvakultúra-termékek előállításával, feldolgozásával és
forgalmazásával foglalkozó vállalkozások számára nyújtott támogatások bizonyos fajtáinak a
belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. december 16-i 1388/2014/EU
bizottsági rendelet (HL L 369., 2014.12.24., 37—63. o);
7.
diszkont kamatláb:
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. § 3. pontja szerinti kamatláb;
8.
egy és ugyanazon vállalkozás: valamennyi vállalkozás, amelyek között az alábbi
kapcsolatok legalább egyike fennáll:
a) valamely vállalkozás rendelkezik egy másik vállalkozás részvényesei vagy tagjai

szavazati jogának többségével,
b) valamely vállalkozás jogosult kinevezni vagy elmozdítani egy másik vállalkozás
igazgatási-, irányítási- vagy felügyeleti testülete tagjainak többségét,
c) valamely vállalkozás jogosult meghatározó befolyást gyakorolni valamely másik
vállalkozás felett az utóbbi vállalkozással kötött szerződés alapján vagy az annak
alapító okiratában vagy társasági szerződésében meghatározott rendelkezésnek
megfelelően,
d) valamely vállalkozás, amely részvényese vagy tagja egy másik vállalkozásnak, az
adott vállalkozás egyéb részvényeseivel vagy tagjaival kötött megállapodás szerint
egyedül ellenőrzi az említett vállalkozás részvényesei, vagy tagjai szavazati jogának
többségét,
e)
valamely vállalkozás, amely az a)-d) alpontban említett kapcsolatok
bármelyikével egy vagy több másik vállalkozáson keresztül rendelkezik;
9.
elsődleges mezőgazdasági termelés: a termőföld és az állattenyésztés az Európai Unió
működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) I. mellékletében felsorolt
termékeinek termelése az ilyen termékek jellegét megváltoztató további műveletek
végrehajtása nélkül;
10. elszámolható költség: az egyes támogatási kategóriákra az uniós állami támogatási
szabályokban e címen meghatározott költségek köre;
11.

hátrányos helyzetű munkavállaló: olyan munkavállaló, aki
a)

az előző hat hónapban nem állt rendszeres, fizetett alkalmazásban; vagy

b)

15 és 24 év közötti; vagy

c)
nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakképesítést (az oktatás egységes
nemzetközi osztályozási rendszerének 3. szintje), vagy nappali tagozatos
tanulmányait legfeljebb két éve fejezte be, és még nem állt rendszeres, fizetett
alkalmazásban; vagy
d)

50. életévét betöltötte; vagy

e)

egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőtt; vagy

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;
12.

hivatásos csapat: olyan sportvállalkozás, amely hivatásos sportolót alkalmaz;

13. 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;
14. immateriális javak: fizikai vagy pénzügyi formában nem megjelenő eszközök, mint
például szabadalom, licencia, know-how vagy egyéb szellemi tulajdon;
15. kis- és középvállalkozás (a továbbiakban: KKV): a 651/2014/EU bizottsági rendelet I.
mellékletében meghatározott vállalkozás;
16.

megváltozott munkaképességű munkavállaló: bármely olyan személy, aki:
a) a magyar jog szerint megváltozott munkaképességű munkavállaló, vagy
b) aki olyan hosszan tartó fizikai, értelmi, szellemi vagy érzékszervi károsodással él,
amely különböző akadályok fellépése mellett korlátozhatja az adott személy teljes,
hatékony és más munkavállalókkal egyenlő szerepvállalását a munkakörnyezetben;

17. 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
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;
18. mezőgazdasági termék feldolgozása: mezőgazdasági terméken végrehajtott bármely
művelet, amelynek az eredményeként keletkező termék szintén mezőgazdasági terméknek
minősül, kivéve a mezőgazdasági üzemben végzett, az állati vagy növényi eredetű termék
első értékesítését előkészítő tevékenységet;
19. mezőgazdasági termék forgalmazása: a mezőgazdasági termék értékesítési célú
birtoklása vagy kiállítása, megvételre való felkínálása, leszállítása vagy egyéb módon történő
forgalmazása, kivéve az elsődleges termelő részéről a viszonteladóknak vagy feldolgozóknak
történő első értékesítést, valamint a termék első értékesítését előkészítő tevékenységeket; az
elsődleges termelő részéről a végső fogyasztóknak történő értékesítést csak akkor kell
forgalomba hozatalnak tekinteni, amennyiben az e célra elkülönített helyiségben történik;
20. multifunkcionális szabadidős létesítmény: többfunkciós jellegű, különösen kulturális
és szabadidős szolgáltatásokat nyújtó szabadidős létesítmény, kivéve a szabadidőparkokat és a
szállodai létesítményeket;
21. működési eredmény: a beruházás Sztv. 3. § (4) bekezdés 5. pontja szerinti hasznos
élettartama alatti diszkontált bevételek és diszkontált működési költségek (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) közötti különbség, ha ez a különbség pozitív;
22. nehéz helyzetben lévő vállalkozás: valamely vállalkozás akkor minősül nehéz
helyzetben lévőnek, ha

a)
részvénytársaság vagy korlátolt felelősségű társaság esetében, ha a vállalkozás
névértéken felüli befizetést is magában foglaló jegyzett tőkéjének több mint a felét
felhalmozott veszteségei miatt elvesztette, különösen ha a felhalmozott
veszteségeknek saját forrásnak minősülő elemből történő levonásakor a jegyzett tőke
felét meghaladó negatív eredmény keletkezik,
b)
közkereseti társaság, betéti társaság, közös vállalat, egyesülés, egyéni cég
esetében, ha a vállalkozás a saját tőkéjének több mint felét felhalmozott veszteségei
miatt elvesztette,
c) olyan vállalkozás, amely ellen kollektív fizetésképtelenségi eljárás indult, vagy
ellene a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény
alapján hitelezői kérelmére kollektív fizetésképtelenségi eljárás indítható,
d) kis- és középvállalkozások kivételével olyan vállalkozás, amely esetében az
előző két évben a könyv szerinti idegen tőke és saját tőke aránya meghaladta a 7,5-et
és a kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredménnyel számolt
kamatfedezeti ráta kevesebb volt 1,0-nél,
e)
A kevesebb, mint három éve létező kis- és középvállalkozást csak a c) pont
szerinti feltétel fennállása esetén kell nehéz helyzetben lévőnek tekinteni;
23.
referencia alapkamatláb: az Európai Bizottság által az egyéves bankközi kínálati
kamatláb alapján meghatározott mérték, amely az egyéni referencia kamatláb, a diszkont
kamatláb és a visszafizettetési kamatláb számításának alapja;
24.
saját forrás: a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást,
valamint az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei
által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá közvetlenül vagy közvetve nem tartozó
uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás;
25.

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 hátrányos
helyzetű munkavállaló meghatározásánál felsorolt b)–g) kategóriák valamelyikébe
tartozik;
26. támogatási intenzitás: a támogatástartalom és
jelenértékének hányadosa százalékos formában kifejezve;

az

elszámolható

költségek

27. támogatástartalom: a beruházó részére ugyanazon elszámolható költségek
vonatkozásában, akár több forrásból odaítélt állami támogatásnak az Atr. 2. mellékletében
meghatározott módszer alapján számított összege;
28. tárgyi eszköz: olyan eszközök, amelyek felölelik a földterületet, épületeket, üzemeket,
gépeket és berendezéseket;
29. védett foglalkoztatás: olyan vállalkozásnál történő
alkalmazottak legalább 30%-a megváltozott munkaképességű;

foglalkoztatás,

ahol

az

(2) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, a
360/2012/EU bizottsági rendelet, a 651/2014/EU bizottsági rendelet és az Atr. rendelkezései
alkalmazandók.
(3) A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a
támogatási döntés napjától számított tíz évig megőrizni, és a támogató ilyen irányú felhívása
esetén azokat bemutatni. A csekély összegű támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20
munkanapon belül információt kell szolgáltatni.
(4) Nem ítélhető meg támogatás
a) a 8-9. § szerinti támogatás kivételével azon szervezet részére, amely az Európai
Bizottság támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,
b)
a 8. § szerinti támogatás kivételével a nehéz helyzetben lévő vállalkozások
részére,
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 a 7-9. § szerinti támogatás,
b)

elsődleges mezőgazdasági termeléshez a 7-9. § szerinti 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,
ha az exportált
mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez, vagy az
exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz
közvetlenül kapcsolódik,
e)

az import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatás,

f)

támogatás olyan feltétellel, amely az uniós jog megsértését eredményezi,

g)
a 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó versenyképtelen
szénbányák részére a 4-7. § és 9. § szerinti támogatás.
(6) A 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján támogatás – a 6. § szerinti támogatás
kivételével – 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. A támogatási kérelem
formanyomtatvány a rendelet 1. mellékletét képezi.
(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) Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás - függetlenül attól, hogy annak
finanszírozása uniós, országos, regionális vagy helyi forrásból történik - támogatási
intenzitása nem haladhatja meg az irányadó uniós állami támogatási szabályokban
meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget.
(10) A 8-9. § szerinti, azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás
bármely egyéb, azonosítható elszámolható költségekkel rendelkező állami támogatással
halmozható. Az azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás a
csoportmentességi rendeletekben és az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában
meghatározott legmagasabb teljes finanszírozási határértékig bármilyen más, azonosítható
elszámolható költségekkel nem rendelkező állami támogatással halmozható.
(11) 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.
(12) A több részletben kifizetett támogatást a támogatási döntés időpontja szerinti értékre
kell diszkontálni az Atr. 2.§ 3. pontja szerinti diszkont kamatláb alkalmazásával.
(13) Ha a támogatás nyújtása az uniós állami támogatási szabályok értelmében az Európai
Bizottság előzetes jóváhagyásától függ, a támogatás az Európai Bizottság jóváhagyó
határozatának meghozatalát követően fizethető ki.
(14) Az Atr. 18. § (2) bekezdés a) pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az Európai
Bizottság részére az egyedi támogatást, ha a támogatás összege:
a)
a 4. § hatálya alá tartozó támogatás esetén projektenként meghaladja a 2 millió
eurónak megfelelő forintösszeget,
b)
az 5. § hatálya alá tartozó támogatás esetén vállalkozásonként és évenként
meghaladja az 5 millió eurónak megfelelő forintösszeget,
c)
a 6. § hatálya alá tartozó támogatás esetén vállalkozásonként és évenként
meghaladja a 10 millió eurónak megfelelő forintösszeget,
d)

a 7. § hatálya alá tartozó beruházási támogatás esetén projektenként

meghaladja a 15 millió eurónak vagy összköltség tekintetében az 50 millió eurónak
megfelelő forintösszeget, működési támogatás esetén létesítményenként az évente 2
millió eurónak megfelelő forintösszeget.
(15) A rendelet hatálya alá tartozó támogatás kizárólag átlátható formában nyújtható. Az
elszámolható költségeket világos, konkrét és aktuális dokumentumokkal kell alátámasztani.
(16) A támogatást nyújtó adatot szolgáltat a Támogatásokat Vizsgáló Iroda, mint az állami
támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a
651/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikke szerinti közzététel céljából e rendelet hatálya alá
tartozó, 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó támogatásokról. Az
adatszolgáltatást a támogatást nyújtó az Atr. 18/A-18/D. §-ai szerint teljesíti.
(17) E rendelet alapján
a)
hátrányos helyzetű munkavállalók segítésével foglalkozó személyek
költségeinek ellentételezéséhez nyújtott támogatás, megváltozott munkaképességű
munkavállalók foglalkoztatásával járó többletköltségek ellentételezéséhez nyújtott
támogatás, sportlétesítményekhez és multifunkcionális szabadidős létesítményekhez
nyújtott támogatás esetén 2021. június 30-ig,
b)

csekély összegű támogatás esetén 2021. június 30-ig,

c)

közszolgáltatási csekély összegű támogatás esetén 2019. június 30-ig

lehet támogatási döntést hozni.
2. Képzési támogatásra vonatkozó szabályok
4. §
(1) A képzési támogatás támogatási intenzitása nem haladhatja meg az elszámolható
költségek 50%-át.
(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, valamint támogatott beruházás esetén a beruházás alapvető működtetéséhez
szükséges képzéshez.
3. Hátrányos helyzetű munkavállalók segítésével foglalkozó személyek költségeinek
ellentételezéséhez nyújtott támogatás
5. §
(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.

4. Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával járó
többletköltségek ellentételezéséhez nyújtott támogatás
6. §
(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, és
fb) közvetlenül a megváltozott munkaképességű munkavállalók
foglalkoztatásából eredő adminisztrációs és szállítási költségek.

5. Sportlétesítményekhez és multifunkcionális szabadidős létesítményekhez nyújtott
támogatás
7. §
(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
figyelembevételével 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.
(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.
6. A csekély összegű támogatás
8. §
(1) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU
bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás
bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi

árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő
vállalkozások esetén a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az
1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.
(2) A támogatás odaítélése során az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év
alatt odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell
figyelembe venni.
(3) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglaltak kivételével nem
lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást az 1407/2013/EU
bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.
(4) Hitel vagy kezességvállalás formájában nyújtott támogatás esetén - az 1407/2013/EU
bizottsági rendelet 4. cikk (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben - nem lehet
kedvezményezett az a vállalkozás, amelyet kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá vontak
vagy hitelezői kérelemre kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá lenne vonható, valamint az a
nagyvállalkozás, amely B-hitelminősítésnek megfelelő helyzetnél rosszabb helyzetben van.
(5) Nem nyújtható támogatás a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatásért végző
vállalkozás részére teherszállító jármű vásárlására.
(6) A támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással a 360/2012/EU bizottsági
rendeletben meghatározott felső határig halmozható. A támogatás más csekély összegű
támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az (1)
bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.
(7) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos
kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így
halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság
jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.
(8) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése
figyelembevételével - 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 nyilatkozat
formanyomtatvány jelen rendelet 2. mellékletét képezi.
(9) A támogatást nyújtó írásban tájékoztatja a vállalkozást a támogatás bruttó támogatási
egyenértékben kifejezett összegéről és arról, hogy az csekély összegűnek minősül. Az
igazolás formanyomtatvány jelen rendelet 3. mellékletét képezi.
7. A csekély összegű közszolgáltatási támogatás
9. §
(1) Egy vállalkozás részére a 360/2012/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó csekély
összegű közszolgáltatási támogatás bruttó támogatástartalma – az adott pénzügyi évben,
valamint az azt megelőző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű (de minimis)
támogatások tekintetében – nem haladhatja meg az 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
(2) Nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely a támogatást a 360/2012/EU
bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.
(3) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott
állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi

rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott
legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.
(4) 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.
(5) A támogatás nem halmozható ugyanazon közszolgáltatáshoz kapcsolódó más
ellentételezéssel, függetlenül attól, hogy ez az ellentételezés uniós versenyjogi értelemben vett
állami támogatásnak minősül-e.
(6) A kedvezményezettnek nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és
az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások
támogatástartalmáról. A nyilatkozat formanyomtatvány jelen rendelet 4. mellékletét képezi.
(7) A támogatást nyújtó írásban tájékoztatja a vállalkozást a támogatás bruttó támogatási
egyenértékben kifejezett összegéről és arról, hogy az közszolgáltatási csekély összegű
támogatásnak minősül. Az igazolás formanyomtatvány jelen rendelet 5. mellékletét képezi.

8. A támogatások jogcímei, forrása
10. §
(1)

A 2.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti támogatás az alábbi célokra nyújtható:

1. közérdekű információk megjelentetése,
2.turizmusmarketing tevékenység, turisztikai pályázatok benyújtásának támogatása,
3. idegenforgalmi kínálat és feltételrendszer fejlesztése,
4. kulturális események, programok megrendezése,
5. turisztikai szakmai rendezvények, valamint programok,
6. turisztikai, kulturális, gazdasági kiadványok megjelentetése,
7. környezetvédelmi programok,
8. egészségügyi programok,
9. civil programok,
10. bűnmegelőzési célú kezdeményezés, programok,
11. ifjúsági programok,
12. Kodály Örökség program keretében:
a) zenei együttesek programtámogatása,
b) egyéb művészeti műhelyek programtámogatása,
13. versenysport, élsport támogatása,
14. rászoruló vagy hátrányos helyzetű csoportok részére vagy érdekében szervezett
programok támogatása,

15. a város bora kiválasztásához szakmai kutatások, felmérések, tanulmányok
támogatása,
16. szakmai előadások, fórumok támogatása.

(2)

A 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti támogatás az alábbi célokra nyújtható
a) közérdekű információk megjelentetése,
b) egészségügyi programok,
c) civil programok,
d) környezetvédelmi programok,
e) bűnmegelőzési célú kezdeményezés, programok,
f) ifjúsági programok.

(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.

11. §
Az önkormányzat által nyújtandó támogatások pénzügyi fedezetét az önkormányzat
mindenkori költségvetése tartalmazza.

9. A támogatás odaítélése, nyújtása, folyósítása, a támogatási szerződés
12. §
(1) A pályázati kiírásról, benyújtott pályázatokról, valamint pályázaton kívül beérkezett
egyedi kérelmekről a közgyűlés, a bizottságok, és a polgármester dönthetnek.
(2) A pályázat, valamint az egyedi kérelem benyújtásával egyidejűleg a támogatást igénylő
köteles
a) nyilatkozatot csatolni a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
2007. évi CLXXXI. törvény 6.§-a alapján vele szemben esetlegesen fennálló
összeférhetetlenségről, kizáró okról, vagy azok hiányáról, valamint
b) nyilatkozni a 2. és 4. melléklet szerinti tartalommal
ba) a 2.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben arról, hogy az egy és
ugyanazon vállalkozás „de minimis” jogcímen és más azonos
elszámolási költségek tekintetében szerzett állami támogatásainak
összege a megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban levő pénzügyi
évben nem haladja meg a 200 000 eurót, vagy
bb) a 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben arról, hogy az egy és
ugyanazon vállalkozás „de minimis” jogcímen és más azonos
elszámolási költségek tekintetében szerzett állami támogatásainak
összege a megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban levő pénzügyi
évben nem haladja meg az 500 000 eurót.
(3) A csekély összegű támogatást a támogatási szerződés megkötésének időpontjában kell
odaítéltnek tekinteni.
13. §
A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell:
1.
a támogató megnevezését, székhelyét, képviselője nevét, adószámát, és a
szervezet statisztikai kódját,
2.
a támogatott nevét, címét, levelezési címét, adószámát, vagy megnevezését,
székhelyét, cégjegyzékszámát, képviselője nevét és bankszámlaszámát,
3.

a támogatás nyújtásáról szóló határozat számát,

4.

a támogatási összeg fedezetét biztosító előirányzat számát,

5.
általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozás esetén a
kormányzati funkciót,
6.

az egyes igényelt támogatás nyújtásának feltételeit,

7.

a támogatási célt,

8.

a támogatási összeget,

9.
a támogatott elszámolási kötelezettségére vonatkozó részletes szabályokat, az
elszámolás határidejét,
10.

a szerződésszegés jogkövetkezményeire vonatkozó felhívást,

11. a 12.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozat valótlansága esetére irányadó
jogkövetkezményről szóló tájékoztatást,
12. a támogató és a támogatott részéről kijelölt kapcsolattartó nevét, beosztását,
telefonszámát, lehetőség szerint fax számát, e-mail címét,
13.

a támogatott adatváltozás bejelentési kötelezettségéről szóló tájékoztatást,

14. 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,
15.

a támogatás támogatástartalmát,

16.

a támogatás folyósításának rendjét,

17.

a támogatás intenzitását,

18.

az elszámolható költségek körét,

19.

a saját forrás mértékét,

20.

a rendelet 3. § (16) bekezdés szerinti adatszolgáltatásról szóló tájékoztatást,

21. a támogatott vállalkozás részére előírt kötelezettségként, hogy a támogatáshoz
kapcsolódó minden iratot a támogatás nyújtását követő 10 évig köteles megőrizni, és
az önkormányzat vagy az Európai Bizottság ilyen irányú felhívása esetén köteles
azokat bemutatni,
22. a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 651/2014/EU bizottsági
rendelet, az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, A 360/2012/EU bizottsági rendelet,
valamint a tárgyhoz kapcsolódó egyéb jogszabályok vonatkozó rendelkezései az
irányadóak.
14. §
(1) A támogatási szerződést a Polgármesteri Hivatal készíti elő.
(2) A támogatott köteles igazolni, hogy köztartozásait maradéktalanul megfizette vagy a
hatóság köztartozásának átütemezését engedélyezte. A több részletben történő támogatás-

folyósítás esetén a szükséges igazolásokat az első részlet megfizetése előtt kell benyújtani, a
további részletek az igazolások megújítása nélkül folyósíthatók. Ha ugyanazon vállalkozás
részére az adott évben újabb támogatás kerül megállapításra, a köztartozás-mentességet nem
kell ismét igazolni.
(3) A támogatási szerződést a polgármester írja alá.
15. §
A támogatás a költségvetés elfogadása után és csak akkor folyósítható, ha a támogatott az
előző évi támogatási összegekkel elszámolt, azokat a támogatási szerződésben megjelölt
célokra fordította.

10. Támogatási szerződés módosítása
16. §
(1) A támogatási szerződés módosítására a felhasználás célja és az elszámolási határidő
vonatkozásában kerülhet sor, egy alkalommal, a támogatott elszámolási határidő lejárta előtt
benyújtott írásbeli kérelmére.
(2) A módosításról – a (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel –, feltéve, hogy ezt a
pályázati kiírás lehetővé teszi, az elbíráló dönt.
(3) Alapítványi forrás átadása esetén a támogatási szerződés, egyéb támogatott szervezetek
esetén a támogatás céljának működési és felhalmozási célok közötti módosításáról a
közgyűlés dönt.
11 Elszámolás a támogatásokkal
17. §
(1) Az önkormányzat által támogatásban részesülő vállalkozások számára a támogatási
szerződésben szakmai és pénzügyi számadási kötelezettséget kell előírni a részükre juttatott
összegek rendeltetésszerű felhasználásáról.
(2) A szerződésben megállapított határidőig a támogatás felhasználásáról el kell számolni,
ellenkező esetben a támogatás Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelt összegét az
elszámolásra előírt határidőt követő 15 napon belül az önkormányzat számlájára vissza kell
fizetnie.
(3) Az elszámolások végső határideje a támogatás folyósítását követő év január 15. napja. A
rendezvények, programok megvalósításához adott támogatás esetében azok lebonyolítását,
megvalósítását követő 30 napon belül kell elszámolni.
(2) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő vállalkozások részére újabb támogatás

három évig nem folyósítható. Az elszámolási határidő meghosszabbításának ideje alatt újabb
támogatás nem nyújtható.
(3) A támogatási összegek támogatási szerződésenkénti elszámolása, külön e célra
rendszeresített, egységes elszámolási formanyomtatvány alkalmazásával történik. A szakmai
ellenőrzés tényét rögzíteni kell.
(4) A támogatott részére támogatási program keretében nyújtott támogatáshoz kapcsolódó
minden iratot a legutolsó támogatás odaítélésének időpontjától számított 10 évig meg kell
őrizni.
(5) Amennyiben a támogatott a támogatást vagy egy részét jogosulatlanul vette igénybe, azt
nem a megjelölt célra használta fel, vagy a támogatás igényléséhez valótlan adatot
szolgáltatott, úgy a jogosulatlanul igénybevett támogatási összeg visszafizetése iránt kell
intézkedni.
(6) A támogatás elszámolását, a beszerzett tárgyak, eszközök meglétét a Polgármesteri
Hivatal a helyszínen ellenőrizheti. Amennyiben a helyszíni vizsgálat az elszámolás során
közölt adatoktól eltérő adatokat tár fel, a támogatott a támogatás összegét köteles
visszafizetni.
12 . Záró rendelkezések
18. §
(1) Ez a rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba és a (2) bekezdésben foglalt kivétellel
2021. június 30. napján hatályát veszti.
(2) A 2. § (2) bekezdés b) pontja, a 10. § (2) bekezdése, a 12. § (2) bekezdés b) pont bb)
pontja, a 13. § 5. pontja valamint a 13. § 14. pontjában „a 360/2012/EU bizottsági rendeletre”
szövegrész 2019. június 30. napján hatályát veszti.
19. §
A rendelet hatálybalépését megelőzően megkötött támogatási szerződések módosítására a
2016. december 31. napján hatályos rendelkezések irányadóak.
20. §
E rendelet
a) 10. § (1) bekezdése az 1407/2013/EU bizottsági rendelet,
b) 10. § (2) bekezdése a 360/2012/EU bizottsági rendelet,
c) 10. § (3)-(6) bekezdése a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. és II. fejezete, valamint 31.,
34., 35. és 55. cikkének
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

21. §
Hatályát veszti Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az európai
uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatások feltételrendszeréről szóló 14/2014.
(VI.12.) önkormányzati rendelete.

HATÁROZAT-TERVEZET
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
…./2016. (XII.15.) határozata
Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatások feltételrendszeréről
szóló önkormányzati rendelet megalkotása és az ahhoz kapcsolódó döntés meghozatala
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Szeberényi Gyula Tamás
alpolgármester fenti tárgyban készült előterjesztésében foglaltakat és a következő határozatot
hozta:
1. A közgyűlés a 141/2014. (VI.12.) határozatát, valamint az azt módosító 257/2014. (XI.13.)
határozatát hatályon kívül helyezi.
2. A közgyűlés úgy dönt, hogy az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami
támogatások feltételrendszeréről szóló önkormányzati rendelet alapján odaítélt támogatások
kapcsán a támogatások megkötésére a határozat 1. melléklete szerinti minta alkalmazandó. A
közgyűlés a támogatással történő elszámoláshoz szükséges formanyomtatvány tartalmát a
határozat 2. melléklete szerint jóváhagyja.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

1. melléklet a …/20…. (……..) önkormányzati rendelethez
TÁMOGATÁSI KÉRELEM

1./ A PÁLYÁZÓ RÖVID BEMUTATÁSA
1/1./ A Pályázóra vonatkozó adatok:
Pályázó teljes neve:
Pályázó székhelye/telephelye1:
Pályázó cégjegyzékszáma/vállalkozói engedély vagy igazolványszáma:
Pályázó adószáma/adóazonosító jele:
Pénzintézeti bankszámlaszáma:
Vállalkozás mérete:
egyéni vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
nagyvállalat
A gazdálkodás főbb adatai (az utolsó 2 lezárt pénzügyi év alapján):
Mérlegfőösszeg: ………………… eFt
Árbevétel: …………………. eFt
Alkalmazottak létszáma: ………………… fő
1/2./ A Pályázó és tevékenységének rövid bemutatása, TEÁOR kód megjelölésével:

2./ AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁS
2/1./ A támogatás típusa: vissza nem térítendő támogatás
2/2./ Igényelt támogatás támogatási kategóriájának megjelölése:
a) ………………….. Ft csekély összegű támogatás
b) ………………….. Ft csekély összegű közszolgáltatási támogatás
c) ...……………….. Ft összegű, …….% intenzitású képzési támogatás,
d) …………………. Ft összegű,
……….% intenzitású hátrányos helyzetű
munkavállalók segítésével foglalkozó személyek költségeinek ellentételezéséhez
nyújtott támogatás
1

a megfelelő aláhúzandó

e) …………………. Ft összegű, ……….% intenzitású megváltozott munkaképességű
munkavállalók foglalkoztatásával járó többletköltségek ellentételezéséhez nyújtott
támogatás
f) …………………. Ft összegű, ……….% intenzitású sportlétesítményekhez és
multifunkcionális szabadidős létesítményekhez nyújtott támogatás
beruházási támogatásként a tárgyi eszközökbe és immateriális javakba történő
beruházás elszámolható költségeinek hányadaként, vagy
működési támogatásként.
2/3./ Projekt megkezdése ________________________ és befejezése ______________

Kecskemét, ………………………..
………………………..
pályázó cégszerű aláírása

ÚTMUTATÓ

I./ A kérelem összeállításával kapcsolatos tudnivalók
A/ Formai követelmények
A kérelmet magyar nyelven kell elkészíteni, és az egyes iratokat az alábbi kötelező
sorrendben kell lefűzni vagy bekötni:
Borítólap: Ezen fel kell tüntetni a pályázó nevét/megnevezését, székhelyének címét.
Tartalomjegyzék: A kérelemhez csatolt dokumentumok sorrendben történő megnevezését
tartalmazza.
Nyilatkozatok: A hiányzó adatok kitöltését követően a nyilatkozatokat cégszerű aláírással
ellátva kell a kérelemhez csatolni.
Csatolandó dokumentumok: Az útmutató II. sz. bekezdése tartalmazza a csatolandó
dokumentumok jegyzékét, amelyeket a felsorolás sorrendjében kell a kérelemmel együtt
benyújtani.
A kötelezően kitöltendő nyilatkozatok, továbbá az útmutató szerint benyújtandó
dokumentumok formája, adattartalma nem változtatható meg. Amennyiben a pályázó nem az
előírt nyilatkozatokat tölti ki, illetve nem a megadott dokumentumokat használja, a kérelem
formailag hiányossá válik.
A kérelmet 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat) kell elkészíteni.
Az eredeti példányt a pályázó vállalkozás hivatalos képviseletére jogosult személy(ek)nek
kell aláírni, majd a vállalkozás bélyegzőjével ellátni, továbbá valamennyi oldalát, a lap alján,
a képviselő(k)nek le kell szignálnia és bélyegeznie. Ehhez a példányhoz kell csatolni az előírt
eredeti aláírásokkal és bélyegzőkkel ellátott nyilatkozatokat és dokumentumokat. A komplett
leszignózott, aláírt, lebélyegzőzött kérelmek, illetve azok valamennyi mellékletétnek eredeti
példányról kell a kérelem másolati példányát elkészíteni.
Amennyiben a nyilatkozat nincs dátumozva, lebélyegezve és cégszerűen aláírva, a kérelem
formailag hiányosnak minősül.
B/ Tartalmi követelmények
1. A pályázó vállalkozásának bemutatása
A pályázóra vonatkozó adatokat a kérelem 1/1. pontjában kell feltüntetni. A kérelem 1/2.
pontjában kérjük, az alábbiak szerint szíveskedjen a pályázó gazdálkodó szervezetet röviden
bemutatni:
1.1.
1.2.
1.3.

Megalakulása, rövid története
Tulajdonosi összetétel, arányok
Eddigi profilja, tevékenysége

1.4.
Valamennyi telephelyének felsorolása, profilja
1.5. Az elmúlt 2 lezárt év beszámolói alapján (ennél rövidebb ideje működő vállalkozás
esetében a kérelem benyújtását megelőző időszak adatait figyelembe véve) a gazdálkodási
eredmények
1.6.
A pályázó jelenlegi pénzügyi helyzetének saját értékelése.
 A tulajdonosi összetételnél nem természetes személy pályázó esetében minden
közvetlen és közvetett tulajdonost kérünk feltüntetni a cégnyilvántartás szerinti
hivatalos, nem rövidített elnevezéssel. Természetes személy pályázó esetén e pont
nem alkalmazandó.
 Nem természetes személy pályázó esetén kötelező részletes tájékoztatást adni az
elmúlt 2 pénzügyileg lezárt év beszámolói alapján a gazdálkodási adatokról, értve ez
alatt:
 a mérlegeredmény valamennyi adatának feltüntetését, illetve
 a kiadási és bevételi főösszeg feltüntetését.
 A kérelmet elbíráló ettől azon esetben eltekint, amennyiben csatolják az adott lezárt
gazdasági év mérlegeredményének és beszámolójának a pályázó képviselő(i)je által
hitelesített másolati példányát.
 Természetes személy esetén az adózott nyereség feltüntetése kötelező.
 Amennyiben a pályázó kevesebb, mint két éve működik, illetve folytat gazdasági
tevékenységet, úgy a meglévő, befejezett gazdasági évekre vonatkozóan szükséges a
jelzett adatokat megadni.
 Természetes személy pályázó esetén kérjük, hogy az egyéni vállalkozói státuszában
végzett gazdasági tevékenység fontosabb adatait (pl. milyen szakképesítésekkel
rendelkezik, mióta végzi a jelenlegi gazdasági tevékenységet, referencia munkái) adja
meg.
 A jelenlegi pénzügyi helyzet ismertetésénél a pályázó saját értékítélete alapján
ismerteti a pályázó pénzügyi - likviditási helyzetét. A pénzügyi helyzet ismertetése
tájékoztató jellegű.
Az egyes rovatok terjedelmét a pályázó a közlendő szöveg méretétől függően növelheti.
2. A pályázó által igényelt támogatás
A kérelem 2/2./ pontjában kérjük megjelölni a támogatási kategóriát, továbbá részletezni az
igényelt támogatás összegét, intenzitását, a támogatott tevékenység költségét. A 2/3./ pontban
a projekt megkezdésének és befejezésének időpontja rögzítendő.
II./ A kérelemhez csatolandó dokumentumok
A benyújtott kérelem 2 melléklet mellé szíveskedjenek csatolni a pályázó szervezetére
vonatkozóan az alábbiakban megjelölt dokumentumokat:
a) az utolsó 2 év összevont (konszolidált) beszámolóját, ezek hiányában éves beszámolót
vagy egyszerűsített éves beszámolót (az átlagos statisztikai létszám, a nettó árbevétel
és a mérleg főösszeg meghatározásához), vagy
b) az egyéni vállalkozás esetében az utolsó éves adóbevallást, vagy

c) éves beszámolóval, egyszerűsített éves beszámolóval, összevont (konszolidált)
beszámolóval, a személyi jövedelemadóról szóló törvényben előírt bevallással nem
rendelkező újonnan alapított vállalkozás esetében a tárgyévre vonatkozó üzleti tervet,
d) nyilatkozatot a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény 6. §-a alapján vele szemben esetlegesen fennálló
összeférhetetlenségről vagy kizáró okról, vagy azok hiányáról,
e) csekély összegű támogatás esetén nyilatkozatot arról, hogy a csekély összegű
támogatás összegét megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban levő pénzügyi
évben nem haladja meg a 200 000 euró vagy a közúti szállítási ágazat esetében a
100.000 eurónak megfelelő forintösszeget a 2. melléklet szerint,
f) csekély összegű közszolgáltatási támogatás esetén nyilatkozatot arról, hogy a csekély
összegű közszolgáltatási támogatás összegét megelőző két pénzügyi évben és a
folyamatban levő pénzügyi évben nem haladja meg az 500 000 eurónak megfelelő
forintösszeget a 4. melléklet szerint.
III./ A kérelem benyújtása
A kérelmet az útmutatóban meghatározott példányszámban és a rendeletben előírt határidőben
lehet a Kecskemét Megyei Jogú Város ____________________ címezve, Kecskemét Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalához benyújtani.
A kérelmet és a nyilatkozatokat a pályázó vállalkozás képviseletére jogosult személy(ek)nek
kell cégszerűen aláírni. A pályázót az általa megbízott harmadik személy/szervezet csak
írásbeli meghatalmazása alapján képviselheti. A beérkezett kérelmet Kecskemét Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala illetékes szervezeti egysége ellenőrzi, hogy az a jogszabályban
meghatározott követelményeknek megfelel-e. Ha a kérelem hiányos, az illetékes szervezeti
egység 15 napos határidővel, egy alkalommal hiánypótlási felhívást bocsát ki.
Felhívjuk figyelmét, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata az európai uniós
versenyjogi értelemben vett állami támogatások feltételrendszeréről szóló rendelete alapján
nyújt támogatást, ezért kérjük a rendeletben foglalt rendelkezések alapos áttanulmányozását.
Amennyiben a kérelem a hiánypótlást követően sem felel meg az rendeletben szabályozott
követelményeknek, Kecskemét Megyei Jogú Város ______________________a kérelmet
elutasítja.
A kérelemmel kapcsolatban további felvilágosítást Kecskemét Megyei Jogú Város
________________________________ lehet kérni!

2. melléklet a …/20…. (……..) önkormányzati rendelethez
NYILATKOZAT
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.) szerinti csekély összegű (de minimis) támogatás
esetén

1. Kedvezményezett adatai
Név:
Adószám:
Elérhetőség:
Aláírásra jogosult képviselő:
E-mail cím:
(jelölje X-szel )
 Egyesülés a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során
 Szétválás a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során
Egyesülés, szétválás ideje:

_________ ___________ _________
(év)
(hónap)
(nap)

Ezúton nyilatkozom, hogy a folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi év során a
kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a kedvezményezett az
1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése alapján egy és ugyanazon
vállalkozásnak minősül, Magyarországon a következő csekély összegű támogatás(ok)ban
részesültek.
Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások,
amelyekkel a kedvezményezett egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, milyen csekély
összegű támogatás(ok)ra nyújtottak be támogatási kérelmet (az elutasított kérelmekről nem
kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása folyamatban van).
Nyilatkozatom a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8)-(9) bekezdéseiben írtak
betartásához szükséges adatokat is tartalmazzák.2

2

Az egyesülés által érintett vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi csekély összegű támogatást bele kell számítani az egyesülés révén
létrejövő, vagy jogutód pályázó csekély összegű támogatási keretébe. Az egyesülést megelőzően jogszerűen odaítélt csekély
összegű támogatás később is jogszerű marad.

Ha egy vállalkozás két vagy több vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást az eredetileg a
támogatásban részesülő azon vállalkozásnak kell betudni, amely a csekély összegű támogatással támogatott tevékenységet
átvállalta. Ha ennek meghatározására nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást a saját tőkének a szétválás tényleges
időpontjában érvényes könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani a szétválás által érintett vállalkozások között.

2. Csekély összegű támogatások3

Sorszám

Támogatás
jogalapja
(bizottsági
rendelet
száma)

Támogatást
nyújtó
szervezet

Támogatás
kedvezményezettje és célja

A támogatást
ellenszolgáltatás
fejében végzett
közúti kereskedelmi árufuvarozáshoz vette
igénybe?

Támogatás
összege
Kérelem
benyújtásának
dátuma4

Odaítélés
dátuma
Forint

Euró

Támogatás bruttó
támogatástartalma5

Forint

Euró

Az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, valamint és az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett vállalkozások tekintetében is ki kell tölteni.
Amennyiben a támogatásról még nem született döntés.
5
Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm.
rendelet] 2. melléklete alapján.
3
4

3. Adatok az egy és ugyanazon vállalkozásokról
Nyilatkozom, hogy az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése értelmében
a kedvezményezett az alábbi vállalkozásokkal minősül egy és ugyanazon vállalkozásnak.
Vállalkozás neve
Adószáma

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerint csekély összegű támogatás nem halmozható
azonos elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott állami támogatással vagy olyan
kockázatfinanszírozási célú intézkedéssel, amelyhez a 1407/2013/EU bizottsági rendelet
szerinti csekély összegű támogatást nyújtják, amennyiben az így halmozott összeg
meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság határozatában
meghatározott maximális támogatási intenzitást vagy összeget. Ennek megfelelően
a kedvezményezett vonatkozásában az alábbiakról nyilatkozom.6
Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett milyen, a jelen nyilatkozattal érintett
csekély összegű támogatás elszámolható költségeivel azonos elszámolható költséget
tartalmazó, vagy milyen kockázatfinanszírozási célú intézkedésre nyújtott be támogatási
kérelmet, amelyhez a jelen nyilatkozattal érintett csekély összegű támogatást is kéri (az
elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása folyamatban
van).

6

Itt kizárólag a kedvezményezett tekintetében kell nyilatkozni, az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, valamint és az egy és
ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett vállalkozások tekintetében nem.

4. Adatok az azonos elszámolható költségek vagy a csekély összegű támogatással azonos célú
kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatásokra
Azonos
elszámolható
költségek
teljes
összege
jelentértéken
Támo
gatás
jogala
So
pja
r- (uniós
sz állami
ám támog
atási
szabál
y)

Támog
atást
nyújtó
szervez
et

Támogat
ási
kategória
(pl.
regionális
beruházá
si
támogatá
s)

Kérelem
benyújtá
sának
dátuma7

Odaítélés
dátuma

Forin
t

Euró

Azonos
Maxim
kockázatfin
ális
anszíro-zási támog
célú
atási
intézkedés
intezit
vonatkozásá ás (%)
ban nyújtott
vagy
állami
maxim
támogatás
ális
bruttó
támog
támogatásta
atási
rtalma /
összeg
azonos
elszámolhat
ó költségek
vonatkozásá
ban nyújtott
állami
támogatás
bruttó
támogatásta
rtalma8
Forint Eu
ró9

Nyilatkozom, hogy a kedvezményezett aláírásra jogosult képviselője vagyok, és a fent
megadott adatok helyesek.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a fenti adatokat a tárgyban illetékes szerveknek az adatkezelő
átadja.

Amennyiben a támogatásról még nem született döntés.
A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján.
9
A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell kiszámítani:
Ha létező támogatási program másként nem rendelkezik, az uniós állami támogatási szabályokban, euróban meghatározott összegek forintra
történő átszámításánál a támogatási döntés napját megelőző hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által
közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó.
7
8

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a nyilatkozat kelte és a támogatás odaítélése 10 közötti
időszakban egyéb csekély összegű vagy a támogatáshalmozás szempontjából figyelembe
veendő más támogatást ítélnek oda a kedvezményezett számára, a kedvezményezett erről
haladéktalanul – még a jelen nyilatkozat szerinti támogatás odaítélése előtt – értesíteni köteles
a támogatást nyújtót, és köteles megfelelően módosított adattartalommal újból kiállítani a
jelen nyilatkozatot.

Kelt:

……………………………..
Kedvezményezett
(aláírás, pecsét)

10

A csekély összegű támogatást akkor kell odaítéltnek tekinteni, amikor az alkalmazandó nemzeti jogrendszer értelmében a támogatás
igénybevételének jogát a kedvezményezett vállalkozásra ruházzák, függetlenül a csekély összegű támogatás folyósításának
időpontjától. Csekély összegű támogatást tartalmazó szerződésnél például ez az időpont általában a szerződés kelte.

Útmutató
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet11 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
forintösszeget12, figyelemmel az egyesülésre valamint a szétválásra vonatkozó szabályokra13
is.
 Mi a bruttó támogatástartalom?
o A több részletben, éven átnyúlóan fizetendő támogatást az odaítélése
időpontjában érvényes értékre kell diszkontálni az odaítélés idején érvényes
referencia ráta alkalmazásával.
 Milyen esetekben tekintendő a támogatást igénylő egy másik vállalkozással egy és
ugyanazon vállalkozásnak?
o Egyik a másikban a részvényesek vagy tagok szavazati jogának többségével
rendelkezik, vagy
o Egyik a másik igazgatási, irányítási vagy felügyeleti testülete tagjainak
többségét jogosult kinevezni vagy elmozdítani, vagy
o Egyik a másik felett szerződés, vagy alapító okiratban vagy társasági szerződés
alapján meghatározó befolyást gyakorolhat, vagy
o Egyik a másik részvényese vagy tagja, a többi részvényessel vagy taggal kötött
megállapodás alapján egyedül birtokolja a szavazati jogok többségét
o Amennyiben a támogatást igénylő a fenti kapcsolatok bármelyikével egy vagy
több másik vállalkozáson keresztül rendelkezik, úgy azok vonatkozásában is
egy és ugyanazon vállalkozásnak kell tekinteni.
 Milyen esetben kell alkalmazni a támogatást igénylőre az egyesülés, illetve a szétválás
szabályait?
o Abban az esetben, ha az egyesülésre vagy szétválásra a folyó pénzügyi évben,
valamint az azt megelőző két pénzügyi év során került sor.
o

Az egyesülés által érintett vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi
csekély összegű támogatást bele kell számítani az egyesülés révén létrejövő,
vagy jogutód támogatást igénylő csekély összegű támogatási keretébe. Az
egyesülést megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás később
is jogszerű marad.

o Ha egy vállalkozás két vagy több vállalkozásra válik szét, a szétválást
megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást az eredetileg a támogatásban
részesülő azon vállalkozásnak kell betudni, amely a csekély összegű
1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdés
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.
13
1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdés
11
12

támogatással támogatott tevékenységet átvállalta. Ha ennek meghatározására
nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást a saját tőkének a szétválás
tényleges időpontjában érvényes könyv szerinti értéke alapján arányosan el
kell osztani a szétválás által érintett vállalkozások között.
o Annak meghatározásához, hogy az újabb csekély összegű támogatás
meghaladja-e az alkalmazandó felső határt, figyelembe kell venni az azon
vállalkozások részére nyújtott csekély összegű támogatásokat is, amelyek a
kedvezményezettel egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülnek.
Halmozódás:
 Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély
összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű
támogatással [pl. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének
a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (HL L
352., 2013.12.24., 9. o.) alapján nyújtott mezőgazdasági csekély összegű
támogatással] az 1407/2013/EU bizottsági rendeletben meghatározott 200.000
eurónak, a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző
vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszegig halmozható.
o Például:
Ha egy kizárólag mezőgazdasági és közúti árufuvarozási tevékenységet végző
vállalkozás mezőgazdasági de minimis támogatásnak minősülő 15.000 euró
támogatásban részesül, részére a közúti árufuvarozási tevékenységéhez az
alacsonyabb 100.000 eurós értékhatárra figyelemmel, 85.000 euró támogatás
nyújtható. Amennyiben ez a vállalkozás egyéb tevékenységet (pl.
könyvvizsgálat) is végez, úgy rá, már az 1407/2013/EU bizottsági rendelet
200.000 eurós értékhatára vonatkozik, így részére 185.000 euró de minimis
támogatás nyújtható.


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
114, 2012.4.26., 8-13. o.) (a továbbiakban: 360/2012/EU bizottsági rendelet) megfelelően
nyújtott közszolgáltatási csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági
rendeletben meghatározott 500.000 eurónak megfelelő forintösszegig halmozható.



Amennyiben a halászati és akvakultúra-ágazatban működő valamely vállalkozás az
1407/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban vagy egyéb
tevékenységi körökben is folytat tevékenységet, a halászati és akvakultúra-ágazatba
tartozó tevékenységek tekintetében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és
108. cikkének a halászati és akvakultúra- ágazatban nyújtott csekély összegű
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági

rendeletnek (HL L 190., 2014.06.28., 45.o.) megfelelően nyújtott halászati csekély
összegű támogatás az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű
támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendeletben meghatározott 200.000 eurónak, a
közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében
a 100.000 eurónak megfelelő forintösszegig halmozható.
Ha létező támogatási program másként nem rendelkezik, az euróban meghatározott összegek
forintra történő átszámításánál a támogatási döntés napját megelőző hónap utolsó napján
érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal
meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó14.
A feleknek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell
őrizniük, és a támogatást nyújtó 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.

14

Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló
37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35.§ alapján.

3. melléklet a …/20…. (……..) önkormányzati rendelethez
Igazolás csekély összegű támogatásról
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.) szerinti csekély összegű (de minimis) támogatás
esetén

Alulírott … a … mint támogatást nyújtó képviseletében eljárva ezúton igazolom, hogy a …
mint kedvezményezett 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.) (a továbbiakban:
1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján a következő csekély összegű támogatásban
részesül:
Támogatási intézkedés megnevezése:
Támogatást nyújtó döntésének száma:
Támogatás odaítélésének időpontja:
A támogatás bruttó támogatástartalma jelenértéken:

A jelen támogatással érintett célra az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján 200.000.
eurónak megfelelő forintösszeg nyújtható.
Jelen igazolást az 1407/2013/EU bizottsági bizottsági rendelet 6. cikk (1) bekezdése alapján
állítottam ki.

Kelt: Kecskemét, 20 …, …….hó …

…………………………………………………………..
Támogatást nyújtó szervezet (aláírás, pecsét)

4. melléklet a …/20…. (……..) önkormányzati rendelethez
NYILATKOZAT
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.) szerinti csekély összegű (de minimis) támogatás esetén15

1. Kedvezményezett adatai
Név:
Adószám:
Elérhetőség:
Aláírásra jogosult képviselő:
E-mail cím:

Ezúton nyilatkozom, hogy a folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi év során a
kedvezményezett és a vele kapcsolt16 viszonyban lévő vállalkozások a következő csekély
összegű támogatás(ok)ban részesültek.
Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett és a vele kapcsolt viszonyban lévő
vállalkozások milyen csekély összegű támogatás(ok)ra nyújtottak be támogatási kérelmet (az
elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása folyamatban
van).

15

16

A nyilatkozatot konzorcium esetén valamennyi konzorciumi tag ki kell, hogy töltse.
a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé
nyilvánításáról szóló 651/2014/EU bizottsági rendelet 3. cikk (3) bekezdése szerint

2. Csekély összegű támogatások

Sorszám

17
18

Támogatás
jogalapja
(bizottsági
rendelet száma)

Támogatást
nyújtó
szervezet

Támogatás
kedvezményezettje és
célja

Kérelem
benyújtásának
dátuma17

Odaítélés
dátuma

Támogatás összege
Forint

Euró

Támogatás bruttó
támogatástartalma18
Forint

Euró

Amennyiben a támogatásról még nem született döntés.
Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján.

3. Adatok a kedvezményezett kapcsolt vállalkozásairól
Nyilatkozom, hogy a kedvezményezett a következő vállalkozásokkal van kapcsolati
viszonyban.
Vállalkozás neve
Adószáma

Az azonos azonosítható elszámolható költségek tekintetében 360/2012/EU bizottsági rendelet
szerint csekély összegű támogatás nem halmozható állami támogatással, amennyiben az így
halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság
határozatában meghatározott maximális támogatási intenzitást vagy összeget.
A 360/2012/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás már csekély összegű
támogatással halmozható az e rendeletben meghatározott felső határig.19
A 360/2012/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás nem halmozható
ugyanazon általános gazdasági érdekű szolgáltatáshoz kapcsolódó bármiféle ellentételezéssel,
függetlenül attól, hogy az ellentételezés állami támogatásnak minősül-e vagy sem.
Ennek megfelelően a pályázó vonatkozásában az alábbiakról nyilatkozom. Nyilatkozatom
arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett milyen, a jelen pályázattal érintett közszolgáltatási
csekély összegű támogatás elszámolható költségeivel azonos elszámolható költséget
tartalmazó állami támogatásra nyújtott be támogatási kérelmet (az elutasított kérelmekről nem
kell nyilatkozni,csak azokról, amelyek elbírálása folyamatban van).

19

A 360/2012/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdésében meghatározott felső határ.

4. Adatok a jelen intézkedéssel érintett közszolgáltatási csekély összegű támogatás elszámolható költségeivel azonos azonosítható és
kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatásokra
Támogatás
jogalapja
(uniós
Sorszám
állami
támogatási
szabály)

20

Támogatást
nyújtó
szervezet

Támogatási
kategória
(pl. regionális
beruházási
támogatás)

Kérelem
benyújtásának
dátuma20

Odaítélés
dátuma

Azonos
elszámolható
költségek teljes
összege
jelentértéken
Forint

Euró

Azonos elszámolható
költségek
vonatkozásában
nyújtott állami
támogatás bruttó
támogatástartalma21
Forint
Euró22

Maximális
támogatási
intezitás
(%) vagy
maximális
támogatási
összeg

Amennyiben a támogatásról még nem született döntés.
Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján.
22
A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell kiszámítani:
Ha létező támogatási program másként nem rendelkezik, az uniós állami támogatási szabályokban euróban meghatározott összegek forintra történő átszámításánál a támogatási döntés
napját megelőző hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó.
21

Nyilatkozom, hogy a kedvezményezett aláírásra jogosult képviselője vagyok és a fent megadott
adatok helyesek.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a fenti adatokat a tárgyban illetékes szerveknek az adatkezelő átadja.
Kelt:
……………………………..
Kedvezményezett (aláírás, pecsét)

Útmutató
Egy vállalkozás részére bármely forrásból a 360/2012/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó
közszolgáltatási csekély összegű (de minimis) támogatási jogcímen odaítélt támogatások bruttó
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.
 Mi a bruttó támogatástartalom?
o a kedvezményezett számára az Európai Unió működéséről szóló Szerződés
(EUMSZ) 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak az európai uniós
versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2.
mellékletében foglalt módszertan alapján számított értéke
o A több részletben, éven átnyúlóan fizetendő támogatást az odaítélése időpontjában
érvényes értékre kell diszkontálni az odaítélés idején érvényes referencia ráta
alkalmazásával.
Halmozódás:
 A 360/2012/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű (de minimis)
támogatás azonos elszámolható költségek tekintetében nem halmozható más állami
támogatással, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná bármely
csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban
meghatározott támogatási intenzitást.
 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.
 Bármely csekély összegű támogatás a 360/2012/EU bizottsági rendeletnek megfelelően
nyújtott közszolgáltatási csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági
rendeletben meghatározott 500.000 eurónak megfelelő forintösszegig halmozható,
figyelemmel a másik rendelet által meghatározott értékhatárra.
o Például: Egy közszolgáltatási feladatot ellátó vállalkozás működési költségre
200,000 EUR-t kap általános de minimis támogatásként az 1407/2013/EU
bizottsági rendelet alapján. „A” közszolgáltatási feladathoz pedig 500,000 EUR
támogatást igényel a 360/2012/EU bizottsági rendelet alapján. Az elkülönítetten
vezetett elszámolásból azonban kiderül, hogy a korábban az 1407/2013/EU
bizottsági rendelet alapján kapott támogatásból már 100,000 EUR-t az „A”
közszolgáltatási feladat ellátásához használt fel. Így a 360/2012/EU bizottsági
rendelet alapján már csak 400,000 EUR támogatást kaphatna. A felső határt
azonban vállalkozásonként kell vizsgálni, amihez minden de minimis támogatás
összegét figyelembe kell venni. Így a közszolgáltatási feladatot ellátó vállalkozás
300,000 EUR támogatást igényelhet.
Ha létező támogatási program másként nem rendelkezik, az euróban meghatározott összegek
forintra történő átszámításánál a támogatási döntés napját megelőző hónap utolsó napján

érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott
devizaárfolyam alkalmazandó23.
A feleknek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizniük,
és a támogatást nyújtó 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.
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Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális
támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35.§ alapján.

5. melléklet a …/20…. (……..) önkormányzati rendelethez
Igazolás csekély összegű támogatásról
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.) szerinti csekély összegű (de minimis) támogatás esetén24
Alulírott … a … mint támogatást nyújtó képviseletében eljárva ezúton igazolom, hogy a … mint
kedvezményezett az 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.) (a továbbiakban: 360/2012/EU bizottsági rendelet) alapján a következő
közszolgáltatási csekély összegű támogatásban részesül:
Támogatási intézkedés megnevezése:
Támogatást nyújtó döntésének száma:
Támogatás odaítélésének időpontja:
A támogatás bruttó támogatástartalma jelenértéken:

A jelen támogatással érintett célra az 360/2012/EU bizottsági rendelet alapján 500.000. eurónak
megfelelő forintösszeg nyújtható.
Jelen igazolást az 360/2012/EU bizottsági rendelet 3. cikk (1) bekezdése alapján állítottam ki.

Kelt: Kecskemét, 20 …, …….hó …

…………………………………………………………..
Támogatást nyújtó szervezet (aláírás, pecsét)
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A nyilatkozatot konzorcium esetén valamennyi konzorciumi tag ki kell, hogy töltse.

