BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
18/2010.(III.23.) önkormányzati r e n d e l e t e
a helyi vállalkozások ösztönzéséről és támogatásról

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján –
figyelemmel az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti
állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és regionális támogatási térképről szóló
85/2004. ( IV.19.) Korm. rendelet rendelkezéseire – a helyi vállalkozások támogatása,
fejlesztése és ösztönzése érdekében az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
A rendelet hatálya kiterjed Balassagyarmat város közigazgatási területén székhellyel,
telephellyel, fióktelephellyel rendelkező, Balassagyarmat város önkormányzata részére helyi
iparűzési adót fizető:
a.) egyéni vállalkozó magánszemélyekre,
b.) jogi személyiségű gazdasági társaságokra,
c.) jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra.
d.) egyéni cégekre (továbbiakban együttesen: helyi vállalkozó)
2.§
(1) Az önkormányzat és szervei beszerzéseinél, szolgáltatások igénybe vételénél,
beruházások, karbantartások, felújítások elvégzése esetén – a közbeszerzési törvény
irányadó rendelkezéseire hiányában – kötelező az 1.§ hatálya alá tartozó helyi
vállalkozótól is árajánlatot kérni.
(2) Az (1) bekezdésben rögzített eljárás során azonos árajánlatot benyújtók, illetve
maximum 5%-os árkülönbséggel ajánlatot benyújtók közül – egyéb körülmények
egyezősége esetén – kötelező a helyi vállalkozások előnyben részesítése.
(3)A kedvezményezett helyi vállalkozás az árkülönbség értékének megfelelő összegű,
az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű
támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december. 15-i 1998/2006/EK
bizottsági rendelet (HL L 379/5, 2006.12.28.) szerinti de minimis (csekély összegű)
támogatásban részesül. Egy vállalkozásnak bármely forrásból csekély összegű
támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma – három pénzügyi év
vonatkozásában – nem haladhatja meg a 200.000, a közúti szállítási ágazat esetében
a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget. Minden egyes új csekély összegű
támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év
alatt odaítélt de minimis támogatás teljes összegét kell figyelembe venni.
A csekély összegű támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában
nem halmozható állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg
meghaladná a támogatási intenzitás csoportmentességi rendeletben vagy az Európai
Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott mértéket.
Csekély összegű támogatás esetén támogatás nyújtható valamennyi ágazat
vállalkozásai számára az alábbi kivételekkel:

a.)
104/2000/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, halászathoz vagy
akvakultúrához kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozásnak nyújtott támogatás;
b.)
az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 1. mellékletében felsorolt
mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak
nyújtott támogatás,
c.)
az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 1. mellékletében felsorolt
mezőgazdasági termékek feldolgozásában és forgalmazásában tevékeny
vállalkozásoknak nyújtott támogatás, az alábbi esetekben
- amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az
érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján
kerül
rögzítésre,
- illetve amennyiben a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy
részleges továbbítástól függ;
d.) harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos
tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált mennyiségekhez közvetlenül
kapcsolódó támogatás, értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével vagy
exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal
kapcsolatos támogatás;
e.) az import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatás;
f.) az 1407/2002/EK rendelet értelmében, a szénágazatban tevékenységet folytató
vállalkozásoknak nyújtott támogatás;
g.) a teherszállító járművek megvásárlására a kereskedelmi fuvarozás terén működő
vállalkozások számára nyújtott támogatás,
h.) a nehéz helyzetben levő vállalkozásoknak nyújtott támogatás.
A több részletben fizetendő támogatást az odaítélése időpontjában érvényes értékére
kell diszkontálni. A diszkontálás céljára és a bruttó támogatástartalom kiszámításához
az odaítélése idején érvényes referencia rátát kell alkalmazni.
A támogatás odaítélését megelőzően az érintett vállalkozás írásos nyilatkozatot juttat
el az Önkormányzathoz a megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban lévő
pénzügyi évben kapott valamennyi csekély összegű (de minimis) támogatásról.
AZ Önkormányzat köteles írásban tájékoztatni a kedvezményezettet arról, hogy
csekély összegű támogatásban részesül. A tájékoztatásnak kifejezetten utalni kell az
Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű
támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december. 15-i 1998/2006/EK
bizottsági rendeletre (HL L 379/5, 2006.12.28.) – hivatkozva annak pontos címére és
az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésre –, valamint meg kell határoznia
a támogatás pontos összegét támogatástartalomban kifejezve.
A támogatottnak a fenti támogatási jogcímen nyújtott támogatáshoz kapcsolódó
iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őriznie, és a támogató ilyen irányú
felhívása esetén köteles azokat bemutatni.
A támogatási szerződésben rendelkezni kell a támogatott elszámolási, ellenőrzés
biztosítási, esetleges fizetési kötelezettségéről illetőleg a szerződésszegés
következményeiről, továbbá utalni kell arra, hogy a nyújtott támogatás az Európai

Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű
támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december. 15-i 1998/2006/EK
bizottsági rendelet (HL L 379/5, 2006.12.28.) hatálya alá tartozó csekély összegű (de
minimis) támogatásnak minősül, továbbá, hogy a támogatottnak a fenti támogatási
jogcímen nyújtott támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg
kell őriznie, és a támogató ilyen irányú felhívása esetén köteles azokat bemutatni.
3.§
Az önkormányzat évente legalább egy alkalommal vállalkozói fórumot szervez a
vállalkozások önkormányzati elképzelésekről történő tájékoztatása, az együttműködésen
alapuló tapasztalatcsere érdekében. A vállalkozói fórumon minden, e Rendelet 1.§-nak
hatálya alá tartozó személy, szervezet részt vehet.
4.§
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
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