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Témafelelős: Bocskay István, 

 dr. Nagy György 
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Szentes Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 
 
Szentes 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Képviselő-testület 2009. szeptember 25-én megtartott ülésén határozatot fogadott 

el a gazdaságélénkítő és a vállalkozásokat támogató intézkedésekről. A határozat megho-
zatalát a helyi vállalkozások körében végzett felmérés, és a környező városok hasonló tár-
gyú döntéseinek elemzése előzte meg. 
 
A 73/2007. (IV.24.) Kt. határozatot módosító 180/2009.(IX.25.) Kt. határozat célja a befekte-
tések ösztönzése, a vállalkozások élénkítése, a szentesi munkahelyek megőrzése volt. A 
2009. szeptember 25-én kelt határozat szerint a fenti tárgykörben önkormányzati rendelet 
alkotása szükséges. A rendelet megalkotását követően azt széles körben ismertetni kell a 
helyi vállalkozókkal, ez a felhatalmazás és a határozatokba foglalt szabályozás az alapja 
jelen rendeletnek. Az önkormányzati szabályozásnak összhangban kell lennie az Európai 
Közösségek Bizottsága 1998/2006.EK. számú rendeletében foglaltakkal (a rendelet letölt-
hető az internetről 1998/2006.EK.biz. rendelet alatt). 
A fenti rendelet és az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése 
lehetőséget ad az önkormányzatoknak az úgynevezett "de minimis" támogatásokra. A ren-
delet-tervezetben lévő szabályozás összhangban van az Európai Bizottság rendeletével. 
 
A rendeletben foglalt kedvezmények forrása az önkormányzat tárgy évi költségvetésében 
megállapított összeg. A 2010. évi költségvetésben hitelből biztosítja a keretet az Önkor-
mányzat, melynek kamatterheit a kedvezményezettekre nem hárítja át.  
 
Aktív eszköz a vállalkozások támogatására a beruházási célú ingatlanok gazdaságfejlesz-
tési célokat szolgáló egységes azonos feltétekhez kötött vételár engedménye. A rendelet 
alapján nyújtott kedvezmények döntés előkészítésében a Képviselő- testület Tulajdonosi 
Tanácsadó Bizottsága jelentős szerepet kap.  
A pályázatokkal kapcsolatosa adminisztráció a Polgármesteri Hivatal feladata.  
 
Minden pályázattal kapcsolatos érdemi döntést a Képviselő-testület hatáskörébe ad a ren-
delet. A 2009.  december 18-i  Testületi  ülésen  elfogadott  határozat tervezet  szövegezé-
sével kapcsolatos döntések átvezetésre kerültek és  a Jogi- és  Ügyrendi  Bizottság 2010. 
január 17- i  ülésén elvégezte a jogi  és szövegszerkesztési  felülvizsgálatot.  

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 
JEGYZŐJÉTŐL 

 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 
∋ 63/510-384 6 63/510-332   sztantics@szentes.hu 
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A kedvezményekkel kapcsolatos adókedvezmények vonatkozásában külön előterjesztés 
készül.  
A korábbi 73/2007. (IV.27.) Kt. határozat hatályon kívül helyezését kezdeményezem, mert 
a rendelet tartalmazza a határozati szabályozást. A180/2009. (IX.25.) Kt. határozat A.) és 
B.) pontja hatályban marad, egyéb részei hatályon kívül helyezésre kerülnek.  
 
Kérem, a T. Képviselő-testületet, hogy a 73/2007. (IV.27.) Kt. és a 180/12009. (IX.25.) Kt. 
határozatok végrehajtásáról a határozati formában döntsön, a rendelet tervezettet, pedig 
vitassa meg és fogadja el. 
 
/2010.(I.29.) Kt. 
Tárgy: A 73/2007. (IV.27) Kt. számú határozat és a 180/2009. (IX.25.) Kt. számú határo-

zat végrehajtásáról 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testület a 73/2007. (IV.27.) Kt határo-
zatát hatályon kívül helyezi, mert az abban foglaltakat a 180/2009. (IX. 25) Kt. ha-
tározat tartalmazza. 
 
A 180/2009. (IX.25.) Kt. számú határozat B.)  és C.)  pontjai hatályukat vesztik,  
amennyiben a Képviselő-testület a Gazdaságélénkítésről szóló rendeletet elfo-
gadja. 
 
A Képviselő-testület kötelezi a jegyzőt a pályázati eljárás részletes szabályainak 
elkészítésére.  
 
 
Határidő: 2010. február 20. 
 
Határozatról értesítést kapnak: 
- Szentes Város Polgármestere 
- Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája 
- Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Irodája 
- Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája 
- Polgármesteri Hivatal Adóirodája 

 
 
Szentes, 2010. január 20. 

 
 
 
Dr. Sztantics Csaba 
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Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2010. I. 29. (  ) rendelete 
a gazdaságélénkítésről  

 
 
Szentes Város Önkormányzata a vállalkozások által foglalkoztatottak számának megőrzése 
és növelése, a szentesi álláskeresők munkához jutásának megkönnyítése céljából a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ /1/ bekezdésben biztosított jogkörében 
eljárva, figyelemmel az Európai Közösséget létrehozó szerződés 87, 88 cikkének a csekély 
összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006. EK. Bizottsági 
rendeletre, az alábbi rendeletet alkotja. 
 
 

Bevezető rendelkezések  
A rendelet hatálya és értelmező rendelkezések  

 
1. § 

 
(1). Jelen rendelet hatálya kiterjed Szentes Város Önkormányzata közigazgatási területén 
székhellyel, telephellyel, fiókteleppel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozásokra, továbbá a 
szövetkezetekre, amennyiben a rendeletben foglaltaknak megfelelnek. 
 
(2) A rendelet alkalmazása során - a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról 
szóló 2004. évi XXXIV. törvényben foglaltak szerint - mikrovállalkozásnak minősül az a 
vállalkozás, amelynek az összes foglalkoztatott létszáma 10 főnél kevesebb, és éves nettó 
árbevétele vagy mérleg főösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 
 
(3) A rendelet alkalmazása során kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek 
összes foglalkoztatott létszáma 10 - 50 fő közötti és éves nettó árbevétele vagy mérleg 
főösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.  

 
(4) A rendelet alkalmazása során középvállalkozásnak minősül minden olyan vállalkozás, 
amelynél az összes foglalkoztatott létszám 50 -250 fő közötti és éves nettó árbevétele 
legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérleg főösszege legfeljebb 43 
millió eurónak megfelelő forintösszeg. 
 
(5) Nem minősül mikro-, kis-, illetve középvállalkozásnak az a vállalkozás, amelyben az 
állam, vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése – tőke vagy 
szavazati joga alapján – külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot. 
 
(6) Átlagos korrigált statisztikai állományi létszám: a vállalkozás által, kizárólagosan Szentes 
város közigazgatási területén létesített székhelyén/fióktelepén vagy telephelyén bármely 
állománycsoportban, teljes vagy részmunkaidős állományban foglalkoztatottak egyszerű 
számtani átlag számítás szabályai szerint számított, átlagos statisztikai létszám értendő. 
(7) Kizárólagos munkaviszony: a foglaltatott nem rendelkezik egyéb, a Munka 
Törvénykönyve hatálya alá tartozó, teljes- vagy részmunkaidősnek minősülő 
munkaviszonnyal. 
 Jelen rendelet alkalmazásában új álláshely létesítésének tekintendő az a foglalkoztatási 
forma is, amikor a kérelmező önmagát kívánja foglalkoztatni egyéni, illetve társas 
vállalkozási formában, ha a kérelmező a foglalkoztatottakra vonatkozó jelen Rendeletben 
meghatározott feltételeknek megfelel. 



 2 

 
2. § 

 
A vállalkozások gazdaságélénkítő ösztönzésének forrása 

 
A rendelet alapján nyújtott gazdaságélénkítő ösztönzések forrása Szentes Város 
Önkormányzata mindenkori éves költségvetésében erre a célra elkülönített összeg.  
A jelen rendelet alapján nyújtott visszatérítendő gazdaságélénkítő ösztönzések visszafizetett 
összegeit, továbbá az ösztönzési szerződések megszegése miatti visszakövetelésekből 
származó összegeket mindenkor az erre a célra elkülönített forrás-alapba kell helyezni.   

 
3. § 

 
Önkormányzati gazdaságélénkítő ösztönzések  

 
 
(1) Az önkormányzati gazdaságélénkítő ösztönözések formái (típusai) 
 

a.) egységes azonos feltételekhez kötött beruházásösztönző ingatlanvásárlási 
engedmény (10. §) 

b.) innováció ösztönzés (11. §), 
c.) gazdaság-és kereskedelem- fejlesztés ösztönzés  (12. §), 
d.) munkahelymegőrzés ösztönzés (13. §) 
 

(2) Az önkormányzati gazdaságélénkítő források pályázat útján vehetők igénybe. A 
pályázati eljárás szabályait és a pályázati felhívásokat a rendelet 1., 2., 3. sz. 
melléklete tartalmazza.   

 
 

4. § 
 

A helyi vállalkozások gazdaságélénkítő ösztönzéseinek szabályai 
 

 
(1) A gazdaságélénkítő ösztönző források elnyerésére vonatkozó pályázatot a Képviselő–
testület Tulajdonosi Tanácsadó Bizottságához (továbbiakban Bizottság) kell benyújtani.  
(2) A Bizottság a benyújtást követően ellenőrzi, hogy a jogszabályban meghatározott 
követelmények szempontjából megfelelő-e a pályázat. Abban az esetben, ha a pályázat 
hiányos, a Bizottság 10 napos határidővel hiánypótlási felhívást bocsát ki. Az eredménytelen 
hiánypótlási felhívást követően a Bizottság elutasítja a kérelmet, fellebbezésnek helye nincs.  
(3) A Bizottság a pályázatban foglaltak valóságtartalmának ellenőrzésére a benyújtási 
folyamat bármelyik részében jogosult. 
(4) A (3) bekezdés szerinti ellenőrzés a pályázó által benyújtott iratok, nyilatkozatok, a 
szolgáltatott adatok alapján, továbbá helyszíni ellenőrzés útján történik. 
(5) A helyszíni ellenőrzés során a gazdaságélénkítő forrást kérő vállalkozás köteles 
együttműködni, ennek keretében a kért iratokat bemutatni, illetve adatokat szolgáltatni. 
Amennyiben ezen kötelezettségét megszegi, a pályázat elutasítható.  
(6) (4) Helyszíni ellenőrzést a Bizottság tagjai személyesen, vagy a Polgármesteri Hivatal 
munkatársai útján végzik. 
 
(7) A pályázatokhoz kapcsolódó adminisztratív teendőket a Bizottság iránymutatása szerint 
a Polgármesteri Hivatal végzi. 
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5. §  

 
A pályázat tartalma 

 
 

(1) Minden benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell: 
 
a.) a pályázó rövid bemutatását, tulajdonosi összetételét, gazdálkodási és foglalkoztatási 
adatait,  
 
b.) a létesíteni kívánt álláshelyek számát, a tervezett fejlesztés részletes bemutatását és az 
igényelt gazdaságélénkítő forrás összegét (relevanciája szerint), 
 
c.) a pályázó tárgyévet megelőző két lezárt gazdasági évének foglalkoztatási, 
eredménykimutatás és mérleg adatait, amennyiben a pályázó rendelkezik legalább két lezárt 
gazdasági évvel. Egy lezárt gazdasági év esetén az adott lezárt évfoglalkoztatási, 
eredménykimutatás és mérleg adatait kell feltüntetni. Lezárt gazdasági év hiányában a 
pályázat benyújtásakor érvényes foglalkoztatási, eredménykimutatási és mérleg adatokat 
kell megadni. 
 
d.) Gazdasági társaságoknál, egyéni vállalkozóknál 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, 
illetve vállalkozói igazolványt, őstermelői igazolványt, családi gazdálkodók nyilvántartásba 
vételéről a határozat másolatát, 
 
e.) nyilatkozatot az előírt és vállalt kötelezettség szükséges időtartamban és formában  
történő vállalására  vonatkozóan 
 
f.) felhatalmazást azonnali beszedési megbízás benyújtására a pályázó valamennyi jelenlegi 
és jövőbeli bankszámlájára, arra az esetre, ha a vállalkozást visszatérítési kötelezettség 
terhelné,  
 
g.) a pénzforgalmi jelzőszám (számlaszám) változásának bejelentési kötelezettségére 
vonatkozó nyilatkozatot, 
 
h.) a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázó kifejezetten hozzájárul a közölt 
adatainak a nyilvánosságra hozatalához, illetve az adatok valóságtartalmának a pályázat 
ellenőrzését végző Bizottság általi ellenőrzéséhez, 
 
i.) nyilatkozatot a jelen Rendelet 6.§ (3) bekezdésre, illetve a 7.§  (1) bekezdésében 
foglaltakra   
 

6.§  
 

A gazdaságélénkítő ösztönzés igénybevétele 
 

   
 (1) A gazdaságélénkítő ösztönzés igénybevételének feltétele a pályázó nyilatkozata, 
amelyben vállalja, hogy a mindenkor hatályos jogszabályokat, illetve irányadó pályázati 
feltételeket a projekt megvalósulása és elszámolása során kötelező érvényűnek tekinti.  
 
(2) A gazdaságélénkítő ösztönzés esetén az abban részesülőnek vállalnia kell, hogy - a 
Szentes város közigazgatási területén lévő telephelyén, és fióktelepén a kérelemben 
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meghatározott számban növeli a meglévő átlagos korrigált statisztikai állományi létszámát, 
továbbá a pályázat benyújtását követően legalább három éven keresztül fenntartja azt, 
valamint  vállalja a jelen rendeletben előírt kötelezettségek, feltételek teljesítését a pályázat 
benyújtásától kezdődően a foglalkoztatási kötelezettség lejártáig terjedően. A 
gazdaságélénkítő ösztönzésnek a megnövelt átlagos korrigált statisztikai állományi létszám 
legalább három éven át történő fenntartását kell, hogy eredményezze a gazdaságélénkítő 
forrást elnyert vállalkozásnál.  
 
(3) Az önkormányzat a már működő kérelmező esetén kizárólag az előző évi átlagos 
korrigált statisztikai állományi létszám felett vállalt álláshelyeket támogatja. Az 1 évet el nem 
érő működésű vállalkozások tekintetében a havi átlagos korrigált statisztikai állományi 
létszámot kell figyelembe venni azzal, hogy a havi adatokból a számtani átlag szabályai 
szerint kialakított kalkulált éves korrigált statisztikai állományi létszám az irányadó. 
 
(4) a gazdaságélénkítő ösztönzési forrás akkor biztosítható, ha a jelen Rendelet hatályba 
lépését követően, 
 
a./ a pályázatot benyújtó vállalkozás  vagy jogelődje telephelyét, fióktelepét Szentes város 
területén nem szüntette meg, 
 
b./ az egyéni vállalkozások esetében az engedélyt nem szüneteltették, nem adták vissza, 
illetve azt nem vonták vissza és a nyilvántartásból nem kerültek törlésre. 
 
(5) Jelen Rendelet vonatkozásában új álláshelynek minősül a pályázat benyújtását követően 
létesített új, a jelen Rendeletben meghatározott mértékben ösztönzött olyan álláshely, 
melyet a munkavállaló kizárólagos munkaviszonyban lát el.  
 
(6) A pályázó vállalja, hogy a gazdaságélénkítő ösztönzési forrás kérésére irányuló 
pályázatban foglaltakban meghatározott többletlétszám folytán keletkező új álláshelyet 
szentesi állandó lakóhellyel – ennek hiányában tartózkodási hellyel – rendelkező 
munkanélküliek köréből tölti be.  
 
(7) A gazdaságélénkítő ösztönzési forrást elnyerő pályázó a korrigált átlagos statisztikai 
állományi létszámra vonatkozóan nyilvántartást készít a foglalkoztatotti létszámról. A nyertes 
pályázó köteles írásbeli felhívás esetén a foglalkoztatotti adatokról 5 napon belül 
tájékoztatást nyújtani az önkormányzat részére.    

 
7.§  

 
Gazdaságélénkítő ösztönzési forrásból kizártak   

 
(1) Nem részesülhet gazdaságélénkítő ösztönzési forrásban az a vállalkozás, amely a 
pályázat benyújtásakor 
 
a.) végelszámolási-,  csőd- vagy felszámolási eljárás alatt áll, 
 
b.) az önkormányzattal, illetőleg önkormányzati költségvetési szervvel, részben vagy 
egészében önkormányzati tulajdonú gazdasági társasággal szemben lejárt esedékességű 
tartozása van, 
 
c.) helyi adótartozással, vagy lejárt esedékességű közüzemi tartozással rendelkezik, 
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d.) a kérelmező adótartozással, vagy lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozással 
rendelkezik 
 
(2) Nem részesülhet gazdaságélénkítő ösztönző forrásban az a vállalkozás, amelynek 
ügyvezető szervei, tulajdonosi köre bizonyítható módon valós többletfoglalkoztatási szándék 
nélkül, a támogatás megszerzése érdekében hozta létre a kérelmező vállalkozást, szüntette 
meg a korábbi vállalkozását vagy hajtott végre létszám-átcsoportosítást vállalkozásai, illetve 
azok székhelyei, telephelyei, fióktelepei között. 
 

8.§  
 

A gazdaságélénkítő ösztönzési szerződés megkötése 
 
(1) A gazdaságélénkítő ösztönző forrásban részesülővel a Képviselő-testület döntését 
követően az önkormányzat nevében a Polgármester köt megállapodást.  
A szerződést a Polgármesteri Hivatal készít elő.  
 
(2) A szerződésnek tartalmaznia kell a munkahelyteremtés, a befektetés ösztönzés, a 
fejlesztés lényeges körülményeit, a vállalt határidőket, a jelen rendeletben foglaltak szerinti 
jogokat és kötelezettségeket, a gazdaságélénkítő ösztönző forrás kifizetésének módját, 
határidejét. 
 

9.§  
 

Egységes azonos feltételekhez kötött beruházásösztönző 
ingatlanvásárlási árengedmény 

 
A beruházásösztönző ingatlanvásárlási árengedmény 

célja és összege 
„A” változat: 
 
(1) Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése esetén, a megvalósítandó beruházással 
teremtett új munkahelyek, munkahely teremtési ingatlanvásárlási árengedményének 
mértéke a nettó árból minden újonnan foglalkoztatott, teljes munkaidős munkavállaló esetén 
már az első főtől kezdve, új munkahelyként 500.000 Ft/fő, de maximum a vállalkozás teljes 
munkaidős munkavállalóinak előző évi, 1 főre eső, havi átlagbérének háromszorosáig 
terjedő összeg. A nem teljes munkaidős új munkavállaló foglalkoztatása esetén, a 
részmunkaidő hosszának megfelelően csökkentett összegű a vételár engedmény.  
Az így képződött kedvezmény, maximum a telekár 75%-ig érvényesíthető, mint azt 
csökkentő tényező.   
 
„B” változat: 
 
Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése esetén, a megvalósítandó beruházással 
teremtett új munkahelyek, munkahely teremtési ingatlanvásárlási árengedményének 
mértéke a nettó  árból minden újonnan foglalkoztatott, teljes munkaidős munkavállaló esetén 
már az első főtől kezdve, új munkahelyként 500.000 Ft/fő, de maximum a mindenkori 
minimálbér háromszoros összegéig terjedhet.  A nem teljes munkaidős új munkavállaló 
foglalkoztatása esetén, a részmunkaidő hosszának megfelelően csökkentett összegű a 
vételár engedmény.  
Az így képződött kedvezmény, maximum a telekár 75%-ig érvényesíthető, mint azt 
csökkentő tényező.  
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(2) Azonos és kapcsolt vállalkozások Szentesen történő ismételt beruházásainak 
ösztönzése érdekében azon vállalkozások részére, amelyek Szentesen önkormányzati 
ingatlan ismételt vásárlását követően, azon beruházást hajtanak végre, az önkormányzat az 
ingatlan nettó árából 20 % telek árkedvezményt nyújt - mely minden egyes plusz 
foglalkoztatás esetében további 2 %- kal nő, maximum a telekár 75%-ig.  
 
A biztosított kedvezmény mértékének ellenőrzéséhez, a kedvezményben részesülő 
vállalkozásnak kötelessége a tárgyévi, auditált mérlegét annak elfogadását követő 5 
munkanapon belül a Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének bemutatni. 
  

 
 

10.§  
 

Innováció ösztönzés  
 

(1) Az innováció ösztönzés célja, hogy Szentes Város Önkormányzata  egyszeri 
visszatérítendő kamatmentes pénzügyi forrással segítséget nyújtson a közigazgatási 
területén székhellyel, telephellyel, fiókteleppel rendelkező vállalkozók, vállalkozások 
vállalkozásfejlesztési tevékenységéhez.  
 
(2) Az innovációt ösztönző forrás odaítélésekor előnyben részesítendő prioritások: 

− kutatásfejlesztés eredményeinek gyakorlati alkalmazása, 
− technológiatranszfer, 
− energia és anyagtakarékos műszaki megoldások, 
− csomagolástechnikai fejlesztések, 
− környezetvédelmi fejlesztések, 
− környezeti károk elhárítása, 
− technológiai újítások és szabadalmi eljárások, 
− logisztikai fejlesztések, 
− megújuló energetikai fejlesztések, 
− élelmiszeripari fejlesztések, 

 
(3) Az innovációt ösztönző forrás odaítélésének kritériuma, hogy a projekt megvalósítását 
követően érdemi gazdaságfejlesztő hatása legyen (pl.: új munkahely, vagy munkahely 
megtartás, magasabb árbevétel). 
(4) Kizárólag beruházást tartalmazó fejlesztésre innovációt ösztönző forrás nem adható! 
(5) Pénzügyi ösztönzés módja maximum 5 millió Ft, visszatérítendő kamatmentes kölcsön, 
legfeljebb 36 hó futamidővel. A visszatérítendő kamatmentes kölcsön maximum a projekt 
értékének legfeljebb 50%-áig terjedhet.  
 

11.§  
 

Gazdaság és kereskedelemfejlesztés ösztönzés  
 
(1)  Gazdaság és kereskedelem fejlesztés ösztönzés  célja, hogy egyszeri visszatérítendő 
kamatmentes pénzügyi kölcsönnel segítséget nyújtson a Szentes Város közigazgatási 
területén székhellyel, telephellyel, fiókteleppel rendelkező vállalkozók, vállalkozások 
gazdaság-és kereskedelem fejlesztéséhez, bel- és külföldi piacra jutásához, üzleti 
kapcsolataik fejlesztéséhez. 
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 (2) A gazdaság és kereskedelem fejlesztés ösztönzés tárgyköre:  
a.) A vállalkozások termelését, szolgáltatását közvetlenül segítő, bővítő gépi 

berendezések, eszközök beszerzése (beleértve az energiatakarékos eszközök 
beszerzését) 

b.) EU követelményeinek megfelelő eszközök beszerzése 
c.) Bel- és külföldi kiállításokon, vásárokon, termékbemutatókon - elsősorban a 

várost és annak gazdaságát bemutató rendezvényen - való részvétel dologi 
költségei. 

d.) Közvetlenül a pályázó által gyártott, illetve forgalmazott áruhoz, ill. a pályázó 
által teljesített szolgáltatáshoz kapcsolódó reklám- és propagandaanyagok, 
termékismertetők készítése. 

e.) Termék, szolgáltatás piaci bevezetését, export fejlesztési célokat szolgáló 
tanulmány készítése. 

f.) Bel- és külföldi, szervezett üzletember találkozókon való részvétel Csongrád 
megyében szervezendő kereskedelemfejlesztési és befektetés-ösztönzési 
akciók szervezése. 

g.) Csongrád megyében szervezendő kereskedelemfejlesztési és befektetés 
ösztönzési akciók szervezése. 

h.) Kereskedelem és vendéglátás területén franchise rendszer értékesítése, ill. a 
franchise átvevő partner rendszerbe való belépése. 

i.) Telephely kialakítása, vásárlása. 
 j.) Szakképzési körülmények kialakítása és javítása. 

 
 
(3) A gazdaság és kereskedelem fejlesztés ösztönzés módja: 
Maximum 3.000.000,-Ft visszatérítendő kamatmentes kölcsön. 
(4) A kölcsönből 36 havi futamidővel legfeljebb a beruházás, fejlesztés értékének, az 
elfogadott költségeknek az 50%-a finanszírozható. 
(5) Pénzügyi teljesítését tekintve a pályázat benyújtásának időpontjában legfeljebb 50 % 
készültségi fokon álló, legkorábban 2010. január1- én megkezdett, a pályázat benyújtásától 
számított 1 éven belül megvalósuló projekttel lehet pályázni. 
 

12.§  
 

Munkahely megőrzést ösztönző kamatmenetes, visszatérítendő kölcsön  
 

(1) Munkahely megőrzést ösztönző kölcsön célja Szentes város közigazgatási területén 
a foglalkoztatási szint megőrzése.  
 
(2) A munkahely megőrzést ösztönző kölcsön  azon vállalkozások megsegítését 
célozza, amelyek 1-15 fő foglalkoztatottal működő, forrás és eszközszegény 
vállalkozások és más támogatási formát bizonyíthatóan nem tudtak igénybe venni vagy 
azok sikertelenül zárultak. 
 
 
(3) A munkahely megőrzést ösztönző kölcsön formája visszatérítendő kamatmentes 
pénzügyi kölcsön, utófinanszírozási formában, negyedévenkénti elszámolással, a 
negyedévet követő hó 25. napjáig benyújtott igénylőlapokon.  
(4) Kiutalása, a hiánypótlást nem igénylő igénylőlap iktatásától számított 10 
munkanapon belül történik. 
 
(5) A munkahelymegőrzést ösztönző visszatérítendő kamatmenetes kölcsön mértéke a 
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munkáltató által igazoltan megfizetett egészségbiztosítási-, nyugdíj-, munkaadói-, 
járulékok együttes összegének maximum75 %-a, de együttesen maximum 400.000 
Ft/fő/év. 
 
(6) A jogszabályban foglalt feltételeknek megfelelő vállalkozással az önkormányzat kölcsön 
megállapodást köt. 
 
(7) Abban az esetben, ha a mindenkori éves költségvetésben elkülönített összeg kerete 
kimerül és a Képviselő–testület nem határoz további összeg elkülönítéséről, a keret 
kimerülését követően benyújtott pályázatok beérkezési sorrend szerint nyilvántartásba 
vételre kerülnek. 
 
(8) Az (7) bekezdés szerint nyilvántartásba vett pályázatok elbírálásáról a Képviselő-testület 
a következő évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet hatálybalépését követő első 
rendes ülésén dönt. 

 
13.§  

 
A visszatérítés szabályai 

 
(1) Amennyiben a kamatmentes ösztönzési forrásban részesült jogszabályi és szerződéses 
kötelezettségeinek nem tesz eleget, úgy a jelen §- ban foglalt szabályok szerinti időtartam-, 
illetve létszámarányos visszatérési kötelezettség terheli. Az e szakaszban meghatározott 
visszatérítési szabályokat együttesen kell alkalmazni. 
 
(2) Amennyiben az ellenőrzés során megállapítható, hogy a jelen Rendeletben, illetve a 
megkötött kölcsönszerződésben foglalt feltételeknek nem tett eleget az illető vállalkozás, 
köteles a kölcsönt visszatéríteni az Önkormányzat részére a szerződésszegés időpontjában 
érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kamattal növelt összeggel. 
 
(3) Az önkormányzat a fenti visszatérítési kötelezettség fennállását minden kölcsönben 
részesült vonatkozásában a szerződésben foglalt álláshelyenként külön vizsgálja, illetve 
jogszabály - vagy szerződésszegés esetén külön állapítja meg. 
 
(4) Ingatlan vásárlási kedvezmény esetén a kedvezményezettel kötött támogatási 
kölcsön megállapodásban visszavásárlási jog kerül bejegyzésre az ingatlan 
nyilvántartásba a kedvezményekkel csökkentett vételáron. 
 
 

14. §  
 
(1) A visszatérítési kötelezettség teljesítésének határideje a kötelezettség fennállásának 
Önkormányzat általi megállapítása után, az erről szóló értesítés kölcsönben részesült általi 
kézhezvételét követő 30 nap.   
 
(2) Amennyiben a kölcsönben részesült önhibáján kívül nem tudja betölteni a pályázott 
álláshelyet/álláshelyeket, kérelmére a Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület – az 
álláshely betöltésére biztosított határidőt az észleléstől számított legfeljebb 90 nappal egy 
alkalommal meghosszabbíthatja melynek eredménytelen leteltét követően kölcsönben 
részesült  a kölcsön arányos visszatérítésére köteles.  
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(4) A kölcsönben részesülő vállalkozás a kölcsönszerződésben foglalt visszafizetési 
kötelezettségének eleget tett, ha a kölcsön összegét 36 hónap alatt egyenlő részetekben 
fizeti vissza.  
 

15. §  
 

A gazdaságélénkítő ösztönzési források felhasználásának  
 ellenőrzése 

 
(1) Az e Rendelet alapján igénybevett ösztönzési források feltételeként vállalt 
kötelezettségek teljesítését a Bizottság a Polgármesteri Hivatal belső ellenőrein keresztül 
ellenőrzi. 

 
(2) A gazdaságélénkítő ösztönzési forrásban részesült vállalkozás köteles biztosítani az 
ellenőrzésre jogosultak részére az ellenőrzés lehetőségét, annak elvégzéséhez köteles 
adatot szolgáltatni, segítséget nyújtani. 

 
16. § 

 
Záró rendelkezések 

 
 

 (1) A jelen rendelet alapján nyújtott kölcsönök csekély összegű támogatásnak minősülnek, 
amelyeket kizárólag az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87-88. cikkeinek a csekély 
összegű „de minimis” támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 
1998/2006 EK bizottsági rendelet – HL L sorozat 379/5 2006.12.28. – (a továbbiakban 
1998/2006/EK bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet benyújtani. 
 
(2) Az 1998/2006/EK bizottsági rendelet alapján, „de minimis” támogatás nyújtható 
valamennyi ágazat vállalkozásai számára az alábbi kivételekkel: 
 
a.) harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek 
támogatása nevezetesen az exportált mennyiségekhez közvetlenül kapcsolódó támogatás, 
értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével vagy export tevékenységgel 
összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal kapcsolatos támogatás 
 
b.) az import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatás, 
 
c.) az 1407/2002/EK rendelet értelmében a szénágazatban tevékenységet folytató 
vállalkozásoknak nyújtott támogatás 
 
d.) a teherszállító járművek megvásárlására a kereskedelmi fuvarozás terén működő 
vállalkozások számára nyújtott támogatás 
 
e.) a nehéz helyzetben lévő vállalkozásoknak nyújtott támogatás 
 
(3) Egy vállalkozásnak bármely forrásból csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt 
támogatás támogatástartalma – három pénzügyi év vonatkozásban – nem haladhatja meg a 
200.000, a közúti szállítási ágazat esetében a 100.000 eurónak megfelelő forint összeget.  
 
(4) Minden egyes új csekély összegű „de minimis” támogatás odaítélésekor az adott 
pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt, „de minimis” támogatás 
teljes összegét kell figyelme venni. 
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(5) A csekély összegű „de minimis” támogatás ugyanazon elszámolható költségek 
vonatkozásában nem halmazható állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg 
meghaladná a támogatási intenzitás csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai 
Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott mértékét. 
  
(6) A támogatást nyújtó köteles írásban tájékoztatni a kedvezményezettet arról, hogy „de 
minimis” támogatásban részesül. A tájékoztatásnak kifejezetten utalnia kell a 1998/2006/EK 
bizottsági rendeletre - hivatkozva annak pontos címére és az Európai Közösség Hivatalos 
Lapjában való kihirdetésére –, valamint meg kell határoznia a támogatás pontos összegét, 
támogatástartalomban kifejezve. 
 
(7) A támogatás odaítélését megelőzően az érintett vállalkozás írásos papíralapú vagy 
elektronikus formában készített nyilatkozatot köteles adni a jegyző részére a vállalkozás által 
a megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi 
csekély összegű „de minimis” támogatásról. 
 

17. § 
 

Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.      
   
 
dr. Sztantics Csaba sk.        Szirbik Imre sk. 
 jegyző            polgármester 
 



1. sz. melléklet 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 
Szentes Város Önkormányzata által meghirdetett 

Innovációt  érintő pályázati úton elnyerhető ösztönzés igénylésére 
2010. év 

 
 

Szentes Város Önkormányzata a …/2010. (…..) rendelete szerint, mely az 
önkormányzatokról szóló 1999. évi LXV. Törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva, figyelemmel a Európai Közösségeket létrehozó szerződés 87 és  
88 szakaszára és a csekély összegű (deminis) támogatásokra való alkalmazásokra 
szóló 1998/2006. bizottsági rendeletre az alábbi pályázati felhívásokat teszi közzé:  
 
A pályázatok általános szabályai: 
 
Pályázók köre: 
Szentes Város közigazgatás területén, székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel 
rendelkező egyéni és társas vállalkozások regisztrált őstermelők és családi 
gazdálkodók. 
A pályázók körével összefüggésben a munkahely megtartással kapcsolatban 
szentesi munkahelyek értendők. Az innovációs fejlesztéseknek, beruházásoknak 
Szentes város közigazgatási területén kell megvalósulnia. 
 
A pályázati keret forrásai: 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő testülete által a tárgyévi költségvetésben 
elkülönített összeg.  
Egyéb források önkéntes, befizetések, támogatások 
 
Pályázati támogatások biztosítékai: 
 

- Óvadék (az állam és pénzintézetek által kibocsátott értékpapír) 

- Bankgarancia 

- Ingatlanfedezet 

- Vagyontárgy (ingó) 

- Készfizető kezességvállaló nyilatkozat (kiegészítő fedezetként) 

- Azonnal beszedési megbízásra való felhatalmazás a számlavezető banktól 

 
A pénzügyi biztosíték meglétét igazoló okiratokat eredeti példányban kell benyújtani. 
A tulajdonlást igazoló okmányokat a pályázathoz csatolni kell. Ennek elmulasztása 
esetén a pályázat elbírálás nélkül elutasításra kerül. Amennyiben a felajánlott 
biztosítékkal költség merül föl (ingó dologra vonatkozóan a zálog szerződés 
közjegyzői okiratba foglalásának díja, a jelzálog bejegyzésével kapcsolatos 
költségek) az a pályázót terheli. A kölcsön elnyerése esetén a z ösztönzésben 
részesülő köteles az ingatlanra, vagyontárgyra vagyonbiztosítási szerződést kötni. 3-
5 millió Ft értékhatár közötti visszatérítendő támogatás esetén biztosítékként csak 
államilag garantált értékpapír, bankbetét, vagy bankgarancia fogadható el. 



Ingatlanfedezetként kizárólag tehermentes ingatlan ajánlható fel, melynek az 
ingatlanforgalmi szakértő által meghatározott forgalmi értéke meghaladja az igényelt 
támogatás másfélszeresét. A támogatás összegének erejéig az ingatlanra jelzálogjog 
bejegyzésére kerül sor. 
 
Szentes Város Önkormányzata ösztönözni kívánja azon projekteket, amelynek célja 
a szakszerű, intenzív fejlesztő tevékenység, amely a szervezet, a struktúra, a 
működés, a berendezés, a technológia, a „termék” (szolgáltatás), az elterjesztés, a 
felhasználás megújulását tűzi ki célul. 

 
A pályázat célja, hogy egyszeri visszatérítendő kamatmentes pénzügyi 
támogatással segítséget nyújtson a Szentes Város közigazgatási területén működő 
vállalkozók, gazdasági társaságok vállalkozásfejlesztési tevékenységéhez.  
 
Prioritások: 

- kutatásfejlesztés eredményeinek gyakorlati alkalmazása, 
- technológiatranszfer, 
- energia és anyagtakarékos műszaki megoldások, 
- csomagolástechnikai fejlesztések, 
- környezetvédelmi fejlesztések, 
- környezeti károk elhárítása, 
- technológiai újítások és szabadalmi eljárások, 
- logisztikai fejlesztése, 
- megújuló energetikai fejlesztések, 
- élelmiszeripari fejlesztések. 
 

A pályázatok támogathatóságának kritériuma, hogy a projekt megvalósítását 
követően érdemi gazdaságfejlesztő hatása legyen (pl.: új munkahely, vagy 
munkahely megtartás, magasabb árbevétel). 
 
Kizárólag beruházást tartalmazó fejlesztésre kölcsön nem igényelhető! 
 
 
I. A visszatérítendő kamatmentes kölcsön nyújtásának módja: 
 

a) Visszatérítendő kamatmentes kölcsön támogatás maximum 5 millió Ft, 
legfeljebb 36 hó futamidővel. 

b) A projekt értékének maximum 50%-a finanszírozható támogatásból. 
c)  Pénzügyi teljesítését tekintve a pályázat benyújtásának időpontjában 

legfeljebb 50%-os készültségi fokon álló, legkorábban 2010. január 1-jén 
megkezdett, a pályázat benyújtásától számított 1 éven belül megvalósuló 
projekttel lehet pályázni. 

 
Amennyiben a kölcsönben részesülő jogszabályi és szerződéses kötelezettségeinek 
nem tesz eleget, úgy kamattal növelt visszatérítési kötelezettség terheli, melynek 
mértéke a szerződésszegés időpontjában esedékes jegybanki alapkamat kétszerese. 
 



(1) A visszatérítési kötelezettség teljesítésének határideje a kötelezettség 
fennállásának Önkormányzat általi megállapítása után, az erről szóló értesítés 
kölcsönben részesült általi kézhezvételét követő 30 nap.   
 
II. A pályázat benyújtására jogosult: 
 
A pályázat benyújtására jogosult minden olyan vállalkozás (egyéni ill. társas 
vállalkozás, szövetkezet), aki/amely   

1. Szentes város közigazgatási területén bejegyzett székhellyel, telephellyel, 
fiókteleppel rendelkezik, 

2. a pályázat benyújtásakor nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási 
eljárás alatt,  

3. a pályázat beadásakor lejárt köztartozása nincs, 
4. nem pályázhat 5 évig az a vállalkozó, vállalkozás aki/amely a már folyósított 

támogatásból eredő visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget, a 
támogatási célt nem valósította meg, vagy megtévesztően nyilatkozott. 

5. Kapcsolt vállalkozások közül csak egy pályázó részesülhet támogatásban. 
 

Fent megnevezett feltételeknek együttesen kell fennállniuk, bármelyik hiánya a 
pályázat érdemi vizsgálat nélküli kizárását eredményezi a pályázati körből. 
 
Pályázatot benyújtani kizárólag cégszerűen aláírt papír alapú formában lehet, a 
Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalánál. 
 
 
III. Általános feltételek: 
 

1. Típusonként – egy pályázati időszakban – egy pályázó csak egy pályázatot 
nyújthat be. Egy pályázó az adott évben, csak egy típusú pályázatból kaphat 
kedvezményt. 

2. Azok a pályázók, akik 5 éven belül már kétszer részesültek támogatásban, 
abban az esetben részesülhetnek újból, amennyiben a pályázat benyújtásakor 
maximum 1 folyamatban lévő, vissza nem fizetett kölcsönük van, illetve 
forráshiány miatt egyéb pályázat nem kerül elutasításra. 

3. Előnyt élveznek azok a pályázók, akik még nem részesültek támogatásban. 
4. Pályázónként a kint lévő aktuális kölcsön összege együttesen nem haladhatja 

meg a 8 millió Ft-ot. 
5. Nyertes pályázat esetén a pályázó hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait 

nyilvánosságra hozzák.  
 

IV. A pályázat beérkezésének és elbírálásának határideje: 
 
A pályázat beérkezésének határideje: A Képviselő-testület által megállapított 
időpont. 
 
A pályázat leadásának helye/postai címe: Polgármesteri Hivatal 
 6601 Szentes, Kossuth tér 6. (212. sz. iroda) 
 



A pályázat benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén igazolási 
kérelemnek nincs helye. 
 
A pályázat keretében egyszeri hiánypótlásra van lehetőség, a hiánypótlásra felszólító 
levél átvételét követő 10 naptári napon belül. Ennek elmaradása a pályázatból való 
kizárást eredményezi. A hiánypótlást határidejének meghosszabbítására nincs mód. 
 
A benyújtott pályázatokat Szentes Város Képviselő-testülete bírálja el a Tulajdonosi 
Tanácsadó Bizottság javaslatai alapján, a pályázat beadási határidejét követő 60 
napon belül. 
 
 
 
Szentes, 2010. január 20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. sz. melléklet 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Szentes Város Önkormányzata által meghirdetett 

gazdaság- és kereskedelemfejlesztési témában pályázati úton elnyerhető 
kölcsön igénylésére 

2010. év 
 
 

Szentes Város Önkormányzata a …/2010. (…..) rendelete szerint, mely az 
önkormányzatokról szóló 1999. évi LXV. Törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva, figyelemmel a Európai Közösségeket létrehozó szerződés 87 és  
88 szakaszára és a csekély összegű (deminis) támogatásokra való alkalmazásokra 
szóló 1998/2006. bizottsági rendeletre az alábbi pályázati felhívásokat teszi közzé:  
 
A pályázatok általános szabályai: 
 
Pályázók köre: 
Szentes Város közigazgatás területén, székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel 
rendelkező egyéni és társas vállalkozások regisztrált őstermelők és családi 
gazdálkodók. 
A pályázók körével összefüggésben a munkahely megtartással kapcsolatban 
szentesi munkahelyek értendők. Az innovációs fejlesztéseknek, beruházásoknak 
Szentes város közigazgatási területén kell megvalósulnia. 
 
A pályázati keret forrásai: 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő testülete által a tárgyévi költségvetésben 
elkülönített összeg.  
Egyéb források önkéntes, befizetések, támogatások 
 
Pályázati támogatások biztosítékai: 
 

- Óvadék (az állam és pénzintézetek által kibocsátott értékpapír) 

- Bankgarancia 

- Ingatlanfedezet 

- Vagyontárgy (ingó) 

- Készfizető kezességvállaló nyilatkozat (kiegészítő fedezetként) 

- Azonnal beszedési megbízásra való felhatalmazás a számlavezető banktól 

 
A pénzügyi biztosíték meglétét igazoló okiratokat eredeti példányban kell benyújtani. 
A tulajdonlást igazoló okmányokat a pályázathoz csatolni kell. Ennek elmulasztása 
esetén a pályázat elbírálás nélkül elutasításra kerül.  



Amennyiben a felajánlott biztosítékkal költség merül föl (ingó dologra vonatkozóan a 
zálog szerződés közjegyzői okiratba foglalásának díja, a jelzálog bejegyzésével 
kapcsolatos költségek) az a pályázót terheli. A kölcsön elnyerése esetén a 
kedvezményezett köteles az ingatlanra, vagyontárgyra vagyonbiztosítási szerződést 
kötni. 3-5 millió Ft értékhatár közötti visszatérítendő támogatás esetén biztosítékként 
csak államilag garantált értékpapír, bankbetét, vagy bankgarancia fogadható el. 
Ingatlanfedezetként kizárólag tehermentes ingatlan ajánlható fel, melynek az 
ingatlanforgalmi szakértő által meghatározott forgalmi értéke meghaladja az igényelt 
támogatás másfélszeresét. A kölcsön összegének erejéig az ingatlanra jelzálogjog 
bejegyzésére kerül sor. 
 
A pályázat célja, hogy egyszeri visszatérítendő kamatmentes kölcsönnel 
segítséget nyújtson a Szentes Város közigazgatási területén működő egyéni és 
társas vállalkozások, szövetkezetek gazdaság- és kereskedelem fejlesztéséhez, 
bel- és külföldi piacra jutásához, üzleti kapcsolataik fejlesztéséhez.  
 
 
I. A pályázat tárgyköre: 
 

1) A vállalkozások termelését, szolgáltatását közvetlenül segítő, bővítő gépi 
berendezések, eszközök beszerzése (beleértve az energiatakarékos 
eszközök beszerzését). 

2) EU követelményeinek megfelelő eszközök beszerzése. 
3) Bel és külföldi kiállításokon, vásárokon, termékbemutatókon – elsősorban a 

várost és annak gazdaságát bemutató rendezvényen – való részvétel dologi 
költségei. 

4) Közvetlenül a pályázó által gyártott, illetve forgalmazott áruhoz, illetve a 
pályázó által teljesített szolgáltatáshoz kapcsolódó reklám- és propaganda 
anyagok, termékismertetők készítése.  

5) Termék, szolgáltatás piaci bevezetését, export fejlesztési célokat szolgáló 
tanulmány készítése. 

6) Bel- és külföldi, szervezett üzletember találkozókon való részvétel 
támogatása. 

7) Csongrád megyében szervezendő kereskedelemfejlesztési és befektetés-
ösztönzési akciók szervezésének támogatása. 

8) Kereskedelem és vendéglátás területén franchise rendszer értékesítésének, 
illetve a franchise átvevő partner rendszerbe való belépésének támogatása. 

9) Telephely kialakítása. 
10) Szakképzési körülmények kialakítása és javítása. 
 
 

II. Visszatérítendő kamatmentes kölcsön nyújtásának módja: 
 
Visszatérítendő kamatmentes támogatás maximum 3.000.000,- Ft. 
A támogatásból 36 havi futamidővel legfeljebb a beruházás, fejlesztés értékének, az 
elfogadott költségeknek a maximum 50%-a finanszírozható. 
 
Pénzügyi teljesítését tekintve a pályázat benyújtásának időpontjában legfeljebb 50% 
készültségi fokon álló, legkorábban 2010. január1 -én megkezdett, a pályázat 
benyújtásától számított 1 éven belül megvalósuló projekttel lehet pályázni. 



 
A pályázat benyújtásáig már lezajlott kereskedelemfejlesztési cél támogatására 
pályázat nem nyújtható be. 
 
Amennyiben a kedvezményben részesített jogszabályi és szerződéses 
kötelezettségeinek nem tesz eleget, úgy kamattal növelt visszatérítési kötelezettség 
terheli, melynek mértéke a szerződésszegés időpontjában érvényes jegybanki 
alapkamat kétszerese. 
 
(1) A visszatérítési kötelezettség teljesítésének határideje a kötelezettség 
fennállásának Önkormányzat általi megállapítása után, az erről szóló értesítés 
kölcsönben részesült általi kézhezvételét követő 30 nap.   
 
III. A pályázat benyújtására jogosult: 
 
A pályázat benyújtására jogosult minden olyan vállalkozás (egyéni ill. társas 
vállalkozás, szövetkezet), 
aki/amely 

1. Szentes város közigazgatási területén bejegyzett székhellyel, telephellyel, 
fiókteleppel rendelkezik, 

2. a pályázat benyújtásakor nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási 
eljárás alatt, 

3. a pályázat beadásakor lejárt köztartozás nincs, 
4. nem pályázhat 5 évig az a vállalkozás aki/amely a már folyósított 

támogatásból eredő visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget, a 
támogatási célt nem valósított meg, vagy megtévesztően nyilatkozott. 

5. Kapcsolt vállalkozások közül csak egy pályázó részesülhet támogatásban. 
 
Fent megnevezett feltételeknek együttesen kell fennállniuk, bármelyik hiánya a 
pályázat érdemi vizsgálat nélküli kizárását eredményezi a pályázati körből. 
 
 
IV. A pályázat benyújtásának tartalmi és formai követelményei: 
 
Pályázatot benyújtani kizárólag cégszerűen aláírt papír alapú formában lehet, a 
Szentes Város Polgármesteri Hivatalánál. 
 
V. Általános feltételek: 
 

1. Típusonként – egy pályázati időszakban – egy pályázó csak egy pályázatot 
nyújthat be. 

2. Egy pályázó adott évben csak egy típusú kedvezményt nyerhet el. 
3. Azok a pályázók, akik 5 éven belül már kétszer részesültek támogatásban, 

abban az esetben részesülhetnek újból, amennyiben a pályázat benyújtásakor 
maximum 1 folyamatban lévő, vissza nem fizetett támogatásuk van, illetve 
forráshiány miatt egyéb pályázat nem kerül elutasításra. 

4. Előny élveznek azok a pályázók, akik még nem részesültek támogatásban. 
5. Pályázónként a kint lévő aktuális támogatás összege együttesen nem 

haladhatja meg a 8 millió Ft-ot. 



6. Nyertes pályázat esetén a pályázó hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait 
nyilvánosságra hozzák.  

 
VI. A pályázat beérkezésének és elbírálásának határideje: 
 
A pályázat beérkezésének határideje: A Képviselő-testület által megállapított 
időpont. 
A pályázat leadásának helye/postai címe: Polgármesteri Hivatal 
 6601 Szentes, Kossuth tér 6. (212. sz. iroda) 
 
A pályázat benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén igazolási 
kérelemnek nincs helye. 
 
A pályázat keretében egyszeri hiánypótlásra van lehetőség, a hiánypótlásra felszólító 
levél átvételét követő 10 naptári napon belül. Ennek elmaradása a pályázatból való 
kizárást eredményezi. A hiánypótlás határidejének meghosszabbítására nincs mód. 
 
A benyújtott pályázatokat Szentes Város Képviselő-testülete bírálja el a Tulajdonosi 
Tanácsadó Bizottság javaslatai alapján, a pályázat beadási határidejét követő 60 
napon belül.  
 
 
Szentes, 2010. január 20. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

3. sz. melléklet 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Szentes Város Önkormányzata által meghirdetett 
munkahely megtartó pályázatra 

 
 

Szentes Város Önkormányzata a …/2010. (…..) rendelete szerint, mely az 
önkormányzatokról szóló 1999. évi LXV. Törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva, figyelemmel a Európai Közösségeket létrehozó szerződés 87 és  
88 szakaszára és a csekély összegű (deminis) támogatásokra való alkalmazásokra 
szóló 1998/2006. bizottsági rendeletre az alábbi pályázati felhívásokat teszi közzé:  
 
A pályázatok általános szabályai: 
 
Pályázók köre: 
Szentes Város közigazgatás területén, székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel 
rendelkező egyéni és társas vállalkozások regisztrált őstermelők és családi 
gazdálkodók. 
A pályázók körével összefüggésben a munkahely megtartással kapcsolatban 
szentesi munkahelyek értendők. Az innovációs fejlesztéseknek, beruházásoknak 
Szentes város közigazgatási területén kell megvalósulnia. 
 
A pályázati keret forrásai: 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő testülete által a tárgyévi költségvetésben 
elkülönített összeg.  
Egyéb források önkéntes, befizetések, támogatások 
 
Pályázati támogatások biztosítékai: 
 

- Óvadék (az állam és pénzintézetek által kibocsátott értékpapír) 

- Bankgarancia 

- Ingatlanfedezet 

- Vagyontárgy (ingó) 

- Készfizető kezességvállaló nyilatkozat (kiegészítő fedezetként) 

- Azonnal beszedési megbízásra való felhatalmazás a számlavezető banktól 

 
A pénzügyi biztosíték meglétét igazoló okiratokat eredeti példányban kell benyújtani. 
A tulajdonlást igazoló okmányokat a pályázathoz csatolni kell.  
Ennek elmulasztása esetén a pályázat elbírálás nélkül elutasításra kerül. 
Amennyiben a felajánlott biztosítékkal költség merül föl (ingó dologra vonatkozóan a 
zálog szerződés közjegyzői okiratba foglalásának díja, a jelzálog bejegyzésével 
kapcsolatos költségek) az a pályázót terheli. Az ösztönzés elnyerése esetén a 
kedvezményezett köteles az ingatlanra, vagyontárgyra vagyonbiztosítási szerződést 
kötni. 3-5 millió Ft értékhatár közötti visszatérítendő támogatás esetén biztosítékként 



csak államilag garantált értékpapír, bankbetét, vagy bankgarancia fogadható el. 
Ingatlanfedezetként kizárólag tehermentes ingatlan ajánlható fel, melynek az 
ingatlanforgalmi szakértő által meghatározott forgalmi értéke meghaladja az igényelt 
támogatás másfélszeresét. A támogatás összegének erejéig az ingatlanra jelzálogjog 
bejegyzésére kerül sor. 
 
A pályázati ösztönzés célja Szentes város közigazgatási területén a foglalkoztatási 
szint megőrzése. 
 
A kölcsön azon vállalkozások megsegítését célozza, amelyek 1-15 fő 
foglalkoztatottal működő, forrás és eszközszegény vállalkozások és más támogatási 
formát bizonyíthatóan nem tudtak igénybe venni vagy azok sikertelenül zárultak. 
 
I. A munkahelymegőrző kamatmentes, visszatérítendő kölcsön nyújtásnak 
módja: 
 
Az ösztönzés formája visszatérítendő kamatmentes pénzügyi kölcsön, 
utófinanszírozási formában, negyedévenkénti elszámolással, a negyedévet követő 
hó 25. napjáig benyújtott igénylőlapokon. Kiutalása, a hiánypótlást nem igénylő 
igénylőlap iktatásától számított 10 munkanapon belül történik. 
 
A munkahelymegőrző támogatás mértéke, a munkáltató által igazoltan megfizetett és 
befizetett egészségbiztosítási, nyugdíj-, munkaadói járulék és tételes EHO együttes 
összegének maximum 75%-a, de maximum 400.000,- Ft/fő/év. 
 
A kölcsön iránti kérelmet a felmondás, illetve a felmondási szándék közlését 
megelőző 30 naptári nappal nyújthatja be a munkáltató, ha a felmondással érintett 
munkavállalót, munkavállalókat, a kérelem benyújtását megelőzően legalább 6 
hónapja, legalább napi 6 órás munkaidőben foglalkoztatja. 
 
Feltétel, hogy a pályázó vállalja a kérelem benyújtásának időpontjában székhelyén, 
telephelyén, fióktelepén meglévő átlagos statisztikai létszámának támogatási 
szerződés megkötésétől számított legalább 1 éven át való fenntartását. 
 
További feltétel, hogy a pályázó vállalja, hogy a pályázat benyújtásakor meglévő 
foglalkoztatási létszámot a támogatott foglalkoztatás és a továbbfoglalkoztatási teljes 
időtartam alatt megőrzi. 
 
A pályázó köteles vállalni, hogy a kölcsön szerződés aláírásától számított legalább 5 
évig Szentes Város közigazgatási területén tartja fenn a vállalkozás támogatott 
székhelyét, telephelyét, fióktelepét. 
 
A foglalkoztatási időszak két részre bomlik és támogatás csak az első időszakra jár.  
A második időszakra a vállalkozó vállalja, hogy a támogatási időszak hosszával 
megegyező időtartamban saját forrásból továbbfoglalkoztatja a munkavállalót és erről 
az időszak végén igazolást ad. 
 
Amennyiben a kedvezményezett jogszabályi és szerződéses kötelezettségeinek nem 
tesz eleget, úgy kamattal növelt visszatérítési kötelezettség terheli, melynek mértéke 
a szerződésszegés időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszerese. 



 
(1) A visszatérítési kötelezettség teljesítésének határideje a kötelezettség 
fennállásának Önkormányzat általi megállapítása után, az erről szóló értesítés 
kölcsönben részesült általi kézhezvételét követő 30 nap.   
 
III. A pályázat benyújtására jogosult: 
 
Munkahelymegőrző támogatás állapítható meg a legalább 1 éve működő azon 
vállalkozás, vállalkozó részére, amelynél átmeneti pénzügyi likviditási problémákból 
adódó okból indokolttá válik a szentesi székhelyen, telephelyen, fióktelepen 
foglalkoztatott munkavállaló(k) munkaviszonyának (más foglalkoztatási 
jogviszonyának) rendes felmondással történő megszüntetése és megfelel az alábbi 
feltételeknek: 
 
Pályázat benyújtására jogosult minden olyan vállalkozás (egyéni illetve társas 
vállalkozás), aki/amely 

1. Szentes város közigazgatási területén bejegyzett székhellyel, telephellyel, 
fiókteleppel rendelkezik, 

2. a pályázat benyújtásakor nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási 
eljárás alatt, 

3. a pályázat beadásakor lejárt köztartozása nincs, 
4. nem pályázhat 5 évig az a vállalkozás, aki/amely a már folyósított 

támogatásból eredő visszafizetési kötelezettségeinek nem tett eleget, a 
támogatási célt nem valósította meg, vagy megtévesztően nyilatkozott. 

5. Kapcsolt vállalkozások közül csak egy pályázó részesülhet támogatásban. 
6. Nyertes pályázat esetén a pályázó hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait 

nyilvánosságra hozzák.  
 
Fent megnevezett feltételeknek együttesen kell fennállniuk, bármelyik hiánya a 
pályázat érdemi vizsgálat nélküli kizárását eredményezi a pályázati körből. 
 
Előnyben részesítendők azok a vállalkozások, amelyek: 

1. egyéb (hazai, illetve Uniós, pl.: OFA, TÁMOP stb.) forrásból az átmeneti 
gazdasági visszaesésből adódó foglalkoztatási nehézségei kezeléséhez nem 
részesültek támogatásban, 

2. egyéb (haza, illetve Uniós) forrásból támogatással foglalkoztatott azon 
személyek esetében, akikre tekintettel bértámogatásban, illetve 
munkatapasztalat-szerzés támogatásban nem részesültek, 

3. a START, START PLUSZ, START EXTRA kártya által kedvezményben, a 
megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható 
költségvetési támogatásban, illetve rehabilitációs költségtámogatásban nem 
részesültek, 

4. a pályázat benyújtását megelőző két éven belül munkahelymegőrző 
támogatásban nem részesültek, 

5. azon vállalkozások, amelyek az átmenetileg csökkenő munkaerő 
szükségletüket nem elbocsátással kezelik és/vagy új munkahelyeket 
hozhatnak létre. 

 
 
 



IV. A pályázat benyújtásának tartalmi és formai követelményei: 
 
Pályázatot benyújtani kizárólag cégszerűen aláírt papír alapú formában lehet, a 
Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalánál. 
 
 
V. A pályázat beérkezésének és elbírálásának határideje: 
 
A pályázat beérkezésének határideje: folyamatos  
A pályázat leadásának helye/postai címe: Polgármesteri Hivatal 
 6601 Szentes, Kossuth tér 6. (212. sz. iroda) 
 
 
A benyújtott pályázatokat Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja 
el a Tulajdonosi Tanácsadó Bizottság javaslatai alapján, a pályázat beadási 
határidejét követő 60 napon belül. 
 
 
Szentes, 2010. január 20. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


