
1 
 

Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

18/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelete 

a helyi vállalkozások támogatási programjáról 

 

a 20/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelettel történt módosításával  

egységes szerkezetben 

 

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Támogatásokat Vizsgáló Iroda 

véleményét kikérve a következőket rendeli el: 

 

1.Általános rendelékezések 

 

1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed Balatonalmádi Város közigazgatási területén: 

a) a székhellyel, telephellyel vagy fióktelephellyel rendelkező mikro-, kis- és 

középvállalkozásokra,  

b) a lakóhellyel rendelkező egyéni vállalkozókra, egyéni cégekre és 

c) az őstermelőkre 

(a továbbiakban együtt: vállalkozás) amennyiben megfelelnek a rendeletben 

foglalt egyéb feltételeknek is. 

 

(2) A rendelet alkalmazása során a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük 

támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvényben meghatározott fogalmakat kell 

alkalmazni. 

 

(3) Jelen rendelet alkalmazásában 

a) állami támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a 

továbbiakban: EUMSz) 107. cikk (1) bekezdése szerinti támogatás vagy 

csekély összegű támogatásként 

aa) az EUMSz 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, 

ab) az EUMSz 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—17. o.) [a továbbiakban: 1408/2013/EU bizottsági 

 rendelet] 3. cikke, 

ac) az EUMSz 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 L114., 2012.4.26., 8. o.) [a 

 továbbiakban: 360/2012/EU bizottsági rendelet] 2. cikke, vagy 
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ad) az EUMSz 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra- ágazatban 

 nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 

 2014. június 27-i 717/2014/EU (HL L 190., 2014.6.28., 45—54. o.) 

 bizottsági rendelet [a továbbiakban: 717/2014/EU bizottsági rendelet] 3. 

 cikke alapján nyújtott támogatás; 

b) általános csekély összegű támogatás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 

szerinti támogatás; 

c) bruttó támogatási intenzitás: a támogatástartalom és a projekt elszámolható 

költségeinek aránya százalékos formában kifejezve; 

d) egy és ugyanazon vállalkozás: valamennyi vállalkozás, amelyek között az 

alábbi kapcsolatok legalább egyike fennáll: 

da)  valamely vállalkozás rendelkezik egy másik vállalkozás részvényesei vagy 

tagjai szavazati jogának többségével; 

db) valamely vállalkozás jogosult kinevezni vagy elmozdítani egy másik 

vállalkozás igazgatási-, irányítási- vagy felügyeleti testülete tagjainak 

 többségét; 

dc)    valamely vállalkozás jogosult meghatározó befolyást gyakorolni 

valamely másik vállalkozás az utóbbi vállalkozással kötött szerződés 

alapján  vagy az annak alapító okiratában vagy társasági szerződésében 

meghatározott rendelkezésnek megfelelően; 

de) 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, illetve tagjai szavazati jogának többségét. 

A da)-de) pontban említett kapcsolatok bármelyikével egy vagy több másik 

vállalkozáson keresztül rendelkező vállalkozásokat is egy és ugyanazon 

vállalkozásnak kell tekinteni. 

e) támogatástartalom: a kedvezményezett részére ugyanazon elszámolható 

költségek vonatkozásában, akár több forrásból odaítélt állami támogatásnak 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. mellékletében meghatározott módszer 

alapján számított összege. 

 

2.§ A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a 1407/2013/EU bizottsági rendelet és az  

Atr.  rendelkezései az irányadóak.  

 

 

3.§ (1)1 A1407/2013/EU bizottsági rendelet és az Atr.-ben foglalt feltételekkel 

Balatonalmádi Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat): 

 

                                                           
1 Módosította a 20/2017. (VI. 29.) Ör. 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2017. június 30. napjától. 
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a)  a tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának 

kedvezményes megállapításával vállalkozás számára e rendelet alapján kiírt 

pályázat szerint legfeljebb két  éves időtartamra támogatást nyújthat munkahely 

megőrzés céljából (a továbbiakban együtt: bérleti díjkedvezmény,) amennyiben az 

önkormányzat  tulajdonában  a  vállalkozás igényeinek megfelelő üres helyiség 

rendelkezésére áll, 

 

b) az önkormányzati vagyonból támogatást nyújthat a mindenkori költségvetésben 

meghatározott éves keretösszeg erejéig  

ba) a vállalkozások termelését, szolgáltatását közvetlenül segítő, bővítő gépi 

berendezések, eszközök beszerzéséhez, vagy 

bb) a telephely kialakításához, bővítéséhez, felújításához. 

 

 (2) Az Önkormányzat által e rendeletben meghatározott támogatást a vállalkozások 

pályázat útján nyerhetik el. 

 

 

2. A csekélyösszegű támogatásokra vonatkozó általános rendelkezések  

 

4. §(1)   E rendelet alapján nyújtott támogatások csekély összegű támogatásnak 

minősülnek, amelyek kizárólag a 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti 

szabályokkal összhangban nyújthatóak.  

(2)2  A csekély összegű támogatások nyújtásával kapcsolatos eljárásokra az Atr. 11/A. §-

ában foglaltak irányadóak. 

 

(3) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás kizárólag átlátható 

formában nyújtható. 

 

(4)  Nem nyújtható általános csekély összegű támogatás  

a) olyan vállalkozás számára, amely 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 rendelet szerinti halászati és akvakultúra 

ágazatban  tevékenykedik; 

b)a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével kapcsolatos tevékenység 

finanszírozására; 

c) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó 

vállalkozásoknak, a következő esetekben: 

ca)   amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az 

érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége 

alapján kerül rögzítésre; 

                                                           
2 Módosította a 20/2017. (VI. 29.) Ör. 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2017. június 30. napjától. 
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cb)   amennyiben a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes 

vagy részleges továbbadás; 

d)   harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos 

tevékenységekhez,  ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat 

kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben 

felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik; 

e)   ha azt az importáru helyett hazai áru használatától  teszik függővé; 

f)  a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében történő végző 

vállalkozások számára nyújtott támogatás teherszállító járművek megvásárlására; 

g) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi. 

 

5. § (1) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 

1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély 

összegű támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: 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 Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatások bruttó 

támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni. 

(3) A kedvezményezett vállalkozásnak a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az 

odaítélést követő 10 évig meg kell őriznie, és a támogatást nyújtó ilyen irányú 

felhívása esetén a kedvezményezett vállalkozás köteles azokat bemutatni. A csekély 

összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 

20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni. 

(4) A kedvezményezett vállalkozás a támogatást – az 1407/2013/EU bizottsági 

rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével – nem használhatja a 4. § (4) 

bekezdésében meghatározott célokra, továbbá – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 

3. cikk (2) bekezdésének megfelelően – közúti kereskedelmi árufuvarozás 

ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító jármű vásárlására. 

(5)  Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás a 

360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 

1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű más csekély összegű 

támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű 

támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében 

meghatározott felső határig halmozható. 

(6) A csekély összegű támogatás azonos elszámolható költségek vonatkozásában vagy 

azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami 

támogatással nem halmozható, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná 

bármely csoportmentességi rendeletben vagy az Európai Bizottság által elfogadott 

határozatában az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített 

maximális támogatási intenzitást vagy összeget. A nem konkrét támogatható 

költségekre nyújtott vagy azokhoz hozzá nem rendelhető csekély összegű támogatás 
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halmozható valamely csoportmentességi rendelet vagy a Bizottság által elfogadott 

határozat alapján nyújtott egyéb állami támogatással. 

(7) A kedvezményezett vállalkozásnak 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 mintát jelen rendelet 1. melléklete 

tartalmazza. 

(8) A támogatást nyújtó igazolás útján írásban tájékoztatja a kedvezményezett 

vállalkozást a támogatás bruttó támogatási egyenértékben kifejezett összegéről és 

arról, hogy az csekély összegűnek minősül. Az igazolás mintát jelen rendelet 2. 

melléklete tartalmazza. 

3. A támogatások célja 

6.§ (1) A bérleti díjkedvezmény célja, hogy az Önkormányzat, mint bérbeadó a nem lakás 

céljára szolgáló helyiségekre megállapított bérleti díj határozott időre történő 

mérséklésével hozzájáruljon balatonalmádi állandó lakóhellyel rendelkező 

munkavállaló teljes időben (napi 8 órában) történő foglalkoztatotti jogviszonyának 

támogatási időre történő megőrzéséhez.  

(2) A 3.§ (1) bekezdés b) pont szerinti működési támogatásnak nem minősülő, vissza 

nem térítendő, végleges, utólagos juttatás nyújtásának célja: 

a) javítsa a Balatonalmádiban helyben működő foglalkoztatók versenyképességét 

és 

b) elősegítse a magas hozzáadott értékű beruházások helyi megvalósítását.  

 

4. A kedvezményezettek köre 

7.§ (1) Bérleti díjkedvezményben részesülhet az Önkormányzat tulajdonában lévő üres, a 

vállalkozás igényeinek megfelelő nem lakás céljára szolgáló helyiséget e rendelet 

alapján kiírt pályázat alapján bérbe vevő  

a) 1.§ (1) bekezdésében meghatározott vállalkozás, amely a támogatási kérelme 

benyújtásakor legalább egy fő Balatonalmádi Város közigazgatási területén 

állandó lakóhellyel rendelkező személyt foglalkoztat teljes időben (napi 8 

órában) (a továbbiakban: balatonalmádi állandó lakos,) és a bérleti 

díjkedvezmény időszakára vállalja a balatonalmádi lakos foglalkoztatott(ak) 

jogviszonyának fenntartását és 

b) a balatonalmádi székhellyel, telephellyel, fiókteleppel rendelékező vállalkozás 

is, amelynek állandó balatonalmádi lakos tulajdonosa a vállalkozás 

tevékenységében személyesen közreműködik. 

(2) A 3.§ (1) bekezdés b) pont szerinti támogatásban részesülhet az az 1.§ (1) 

bekezdésében meghatározott a vállalkozás, amely a pályázati projekthez legalább 

20%-os önrésszel rendelkezik. 
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5. A támogatás formája, összege 

8.§ . (1) A munkahelymegőrző támogatás  

a) bérleti díjkedvezmény formájában a támogatási szerződésben vállalt feltételek 

esetén a bérleti díj legfeljebb 2 évre történő mérséklése, legfeljebb 90%-ban, 

illetve 

b) a kedvezményes bérleti díj és a kedvezmény nélkül számított bérleti díj közötti 

különbség. 

(2) A 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott támogatásként nyújtott bérleti 

díjkedvezmény támogatástartalma egyenlő a hat hónapnál nem régebbi független 

szakértői értékbecslésen kialakult piaci ár és a mérsékelt bérleti díj jelenértékének 

különbségével a szerződés szerinti bérleti időszakra számítva. 

 

(3) A 3.§ (1) bekezdés b) pont szerinti támogatás működési támogatásnak nem 

minősülő, vissza nem térítendő, végleges, utólagos juttatás, csekély összegű 

támogatás formájában, amely nem haladhatja meg az 500.000.-Ft-ot. A 

támogatástartalom a kapott támogatás teljes összegének jelenértéke.   

 

6. A támogatás odaítélésére irányuló eljárás 

 

9. § (1) A támogatás iránti pályázatot magyar nyelven írásban az Önkormányzathoz 

címezve, Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatalába kell benyújtani a 

Képviselő-testület által közzétett pályázati kiírás alapján.  

 

(2)  A pályázati kiírásra benyújtott pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia: 

a) a pályázó megnevezését, adószámát, statisztikai számát, cégjegyzékszámát, 

képviselőjét, székhelyét, 

b) a pályázó képviselőjének hiteles aláírási címpéldányát, folyamatos 

elérhetőségeit (cím, telefon, mobiltelefon, telefax, e-mail cím), 

c) a pályázó harminc napnál nem régebbi cégkivonatát, 

d) a pályázó nyilatkozatát, hogy adó-, vám-, illeték-, társadalombiztosítási vagy 

egyéb köztartozása nem áll fenn, valamint arról, hogy hozzájárul, hogy az 

ezzel kapcsolatos adatokat az önkormányzat az érintett szervekhez intézett 

megkereséssel beszerezze, 

e) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy tiltott támogatások miatt nem áll fenn 

visszatérítési kötelezettsége az Európai Bizottság felé, 

f)  a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nem áll csődeljárás, felszámolási eljárás 

hatálya alatt, vagy nem áll végelszámolás alatt, 

g) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy magára nézve kötelezőnek ismeri el az e 

rendeletben szabályozott ellenőrzést, 
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h) a pályázó nyilatkozatát arról, mely szerint elfogadja, hogy az e rendeletben 

szabályozott kötelezettségei megsértése (későbbi támogatási szerződés 

megszegése) esetén a nyújtott támogatásokat köteles az önkormányzat felé a 

visszafizettetési kamatlábbal növelt összegben visszafizetni, vagy a támogatási 

szerződésben rögzítetteknek megfelelően támogató részére ellentételezni, 

 

i) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy az általa e rendelet alapján kérelmezett 

csekély összegű támogatással nem lépi túl a 5. §-ban foglalt 

támogatáshalmozódási kereteket,  a jelen rendelet 1. mellékletében foglalt 

tartalommal, 

 

j)  a pályázó előzetes hozzájárulását ahhoz, hogy valamennyi számlavezető 

pénzintézetéhez tartozás-elismerési nyilatkozaton alapuló felhatalmazást nyújt 

be, amely alapján a számlavezető pénzintézet – a támogatási szerződés vagy 

önkormányzati rendelet kedvezményezett általi megszegése esetén – köteles a 

jogosulatlanul igénybe vett támogatás és visszafizettetési kamat összegét az 

Önkormányzat javára a kedvezményezett bankszámlájáról hatósági átutalással 

beszedni,  

 

 

k)  a pályázó előzetes hozzájárulást ahhoz, hogy a támogatás kérelmezésével, 

továbbá felhasználásával, elszámolásával vagy ellenőrzésével kapcsolatos 

adótitkokat az önkormányzat az illetékes adóhatóságtól beszerezheti, 

megismerheti és kezelheti, és 

 

l)  igazolást arra vonatkozóan, hogy a kérelmezőnek nincs lejárt esedékességű 

tartozása az Önkormányzat és költségvetési szervei felé, 

 

m) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény szerinti 

nyilatkozatot és  

 

n) nyilatkozatot az áfa-visszaigénylési jogosultságról. 

(3) A bérleti díjkedvezmény iránti pályázatnak az (1) bekezdésben meghatározottakon 

kívül tartalmaznia kell még: 

a) az igényelt díjkedvezmény időtartamát és mértékét, 

b) a kérelmező nyilatkozatát a bérleti díjkedvezménnyel fenntartani kívánt 

állandó balatonalmádi lakos(oka)t érintő munkaviszonyról és annak 

formájáról, 

(4) A 3.§ (1) bekezdés b) pont szerinti támogatás iránti pályázatnak az (1) 

bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmaznia kell még:  

a) a részletes költségvetést és 

b) a nyilatkozatot a saját forrás rendelkezésre állásáról. 
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10. § (1) A benyújtott pályázatok elbírálásáról a pályázat benyújtását követő 60 napon 

belül a Képviselő-testület a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság előzetes 

véleményezésének figyelembe vételével dönt. 

(2)  A hiányos pályázatot benyújtó vállalkozás az Önkormányzat hiánypótlási 

felhívásának kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles annak eleget tenni. A 

határidő eredménytelen eltelte esetén az Önkormányzat a pályázatot érvénytelennek 

nyilvánítja. 

 

(3)  Az Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy érvényes pályázat esetén is indokolás 

nélküli elutasító döntést hozzon. 

 

(4)  Az Önkormányzat a támogatás mértékét a kértnél alacsonyabb összegben is 

megállapíthatja. 

 

(5)  Sikeres pályázat esetében a pályázatban megjelölt összegnél kevesebb támogatás 

megállapítása esetén a pályázónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy 

a)a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet különbözetét pótolja, és a 

pályázatban szereplő projektet változatlan formában megvalósítja, vagy 

b) a projekt megvalósítására vonatkozó tervét a rendelkezésre álló összegek 

figyelembevételével átdolgozza, és csökkentett formában valósítja meg. 

 

7. A támogatásokra vonatkozó egyéb szabályok 

 

11.§ (1) Nem nyújtható támogatás: 

a) azon igénylő részére, amellyel szemben az Európai Bizottságnak valamely 

támogatás visszafizetésére kötelező határozata van érvényben, 

b) csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt álló szervezetnek, 

vagy a Kormányrendelet szerint nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak. 

 

(2) A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat, számlákat, 

bizonylatokat, beszámolókat és egyéb dokumentumokat a támogatási szerződés 

aláírásának napjától számított tíz évig megőrizni és a támogató ilyen irányú 

felhívása esetén köteles azokat bemutatni. 

8.A támogatási szerződés 

12.§ (1) A támogatási szerződést írásba kell foglalni. 

  (2) A támogatási szerződésnek legalább a következőket kell tartalmaznia: 

a) felek meghatározását valamennyi azonosító adataikkal, 

b)  a támogatás(oka)t odaítélő döntés számát, 

c) a támogatás pontos – szükség szerint diszkontált – összegét (bruttó 

támogatástartalomban kifejezve) és annak csekély összegű jellegét a 

vonatkozó közösségi szabályok hivatkozásával, 

d) kedvezményezett szerződésszegése vagy az önkormányzati rendeletben foglalt 

kötelezettsége megsértésének esetére a nyújtott támogatások és a 



9 
 

visszafizettetési kamatok megfizetésére, ellentételezésére  vonatkozó 

rendelkezéseket, 

e)  az ellenőrzések kedvezményezett általi tűrésére vonatkozó 

kötelezettségvállalást, 

f) a kedvezményezett felhatalmazását arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat a 

támogatással érintett foglalkoztatások adatait megismerheti, 

g) a kedvezményezett hozzájárulását ahhoz, hogy a részére megítélt támogatással 

kapcsolatos támogatói közzétételi kötelezettség teljesítése során az 

önkormányzat közzéteheti a kérelmező ide tartozó adatait, 

h) a kedvezményezett kötelezettségvállalását arra, hogy a 9. § (1) j) pontja 

szerinti hatósági átutalásokra vonatkozó felhatalmazást a támogatási szerződés 

aláírásának napjáig megadja az Önkormányzat javára, amelynek meglétét 

igazolja a támogató felé,  

i) a kedvezményezett tartozás-elismerést is magában foglaló nyilatkozatát arról, 

hogy a támogatási szerződés kedvezményezett általi megszegése vagy az 

önkormányzati rendeletben foglalt kötelezettsége megsértése esetén az 

Önkormányzat a jogosulatlanul felhasznált támogatás összegét (értékét) a 

visszafizettetési kamattal növelt összegben – a kedvezményezett tartozás-

elismerése miatt – külön polgári peres vagy nemperes eljárás mellőzésével a 9. 

§ (1) j) pontjában rögzített beszedési megbízással érvényesíti és 

j) a kérelmező hozzájárulást ahhoz, hogy a támogatás felhasználásával, 

elszámolásával vagy ellenőrzésével kapcsolatos adótitkokat az önkormányzat 

az illetékes adóhatóságtól beszerezheti, megismerheti és kezelheti, 

k) a támogatási szerződésben az Önkormányzatnak utalnia kell az 1407/2013/EU 

rendeletre és a csekély összegű támogatáshalmozódási szabályokra, továbbá 

ezekkel kapcsolatban a támogatott által tett nyilatkozatra, 

l) a feleknek a csekély összegű támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést 

követő 10 évig meg kell őrizniük, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása 

esetén a támogatott köteles azokat bemutatni, 

m) a csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai 

Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni. 

 

(3) A bérleti díjkedvezményre vonatkozó támogatási szerződésnek a (2) bekezdésben 

foglaltakon kívül tartalmaznia kell: 

 

a) a támogatott bérleti jogviszony, és az érintett nem lakás céljára szolgáló 

helyiség beazonosításához szükséges adatokat és  

 

b) a bérleti díjkedvezmény időszakát és mértékét. 

 

(4) A 3.§ (1) bekezdés b) pont szerinti támogatásra vonatkozó támogatási 

szerződésnek tartalmaznia kell: 

 

a)  a támogatás pontos összegét,  

 

 

b) a támogatási összeg átutalása a pályázó által benyújtott szakmai és 

pénzügyi beszámoló részét képező, a támogatási összeget és az önrészt is 

tartalmazó számla, egyéb bizonylatok alapján történik, az Önkormányzat a 

támogatási összeget a szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásától 
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számított 15 napon belül – a szabályszerűségi vizsgálatot követően - utalja 

át a támogatott részére. 

 

(5) A támogatási szerződést legkésőbb a támogatás odaítéléséről szóló Képviselő-

testületi döntés meghozatalát követő 60 napon belül kell a kedvezményezettnek 

aláírnia. Amennyiben a kedvezményezett e határidőig a támogatási szerződést 

bármely okból nem írja alá, a támogatás igénybevételére e határidőn túlmenően 

nincs mód, a döntés hatályát veszti. 

9. A támogatások folyósítása és ellenőrzése 

13.§  (1) Az önkormányzat az aláírt támogatási szerződésben rögzítettek szerint folyósítja 

a támogatási összeget. 

 

(2) A bérleti díjkedvezmény támogatás esetében a felek által aláírt támogatási 

szerződés alapján bérleti szerződést kötnek egymással a támogatási szerződésben 

rögzített mértékű bérleti díjkedvezménnyel, a támogatási szerződésben rögzített 

időtartamra. 

 

(3) A támogatás kifizetése a 3.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás esetén a 

támogatási szerződés jóváhagyását követően, a támogatási cél megvalósítását 

követően utólag a szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtását követően történik. 

A támogatás kiutalásának feltétele a támogatási összeg felhasználásáról szóló 

elszámolás. A támogatásokat Balatonalmádi Város Önkormányzata a következők 

szerint folyósítja:  

 

a) kedvezményezettnek a támogatási cél megvalósulását követően 60 napon 

belül, vagy a támogatási szerződésben meghatározott időpontig elszámolást 

kell benyújtania az Önkormányzat felé,   

b)  kedvezményezett a támogatási szerződésben meghatározott szakmai és 

pénzügyi beszámolót, valamint ennek részét képező az általa igazolt eredeti 

és egy általa hitelesített másolati számláját a Balatonalmádi Közös 

Önkormányzati Hivatal Településfejlesztési Osztályához nyújtja be, 

c) a szakmai megfelelőség igazolását követően a szakmai és pénzügyi 

beszámolót a Településfejlesztési Osztály kijelölt ügyintézője az 

Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és Számviteli Osztálya részére továbbítja 

a pénzügyi megfelelőség vizsgálata céljából, 

d) a Pénzügyi és Számviteli Osztály kijelölt ügyintézője véleményezi az 

elszámolást, illetve igazolja a pénzügyi megfelelőséget, szükség esetén az 

c) pontban meghatározott hivatali felelős hiánypótlásra szólíthatja fel a 

kedvezményezettet, 

e) Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és Számviteli 

Osztályának Vezetője a szabályszerűségi szempontból megfelelő pénzügyi 

elszámolás esetében kezdeményezi a polgármesternél a támogatás 

folyósítását, 

f) Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal Településfejlesztési Osztálya 

az eredeti számlát visszajuttatja a kedvezményezettnek, a számla 
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elfogadása esetén feltüntetve rajta, hogy az mely támogatáshoz került 

felhasználásra, 

g) a támogatási összeg csak abban az esetben tartalmazhatja az ÁFA összegét, 

ha a kedvezményezettet a támogatással összefüggő tevékenysége 

tekintetében ÁFA levonási jog nem illeti meg.  

 

 

(4) A támogatások folyósításának, nyújtásának feltétele, hogy a kedvezményezett az 

állami és az önkormányzati adóhatóságok által kiállított adóigazolással bizonyítja, 

hogy nincs lejárt esedékességű adó-, vám-, illeték-, társadalombiztosítási vagy 

egyéb köztartozása, továbbá hitelt érdemlően igazolja, hogy a 9. § (1) j) pont 

szerinti beszedési megbízást rendelkezésre bocsátotta valamennyi számlavezető 

pénzintézete vonatkozásában. Az adótitok körébe tartozó adatokat az 

önkormányzat jogosult az érintett hatóságoktól közvetlenül is beszerezni és kezelni 

a kedvezményezett előzetes hozzájárulása alapján. 

 

14.§ (1) Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal éves bontásban részletes 

nyilvántartást vezet az önkormányzat által e rendelet alapján folyósított 

támogatásokról. 

(2)   A nyilvántartásnak tartalmaznia kell az alábbi adatokat: 

a) kedvezményezett adatai (a kedvezményezett neve, székhelye, 

cégjegyzékszáma, adószáma, statisztikai száma, adószáma, cégjegyzésre 

jogosult képviselőjének neve, elérhetőségei), 

b)  a támogatást odaítélő önkormányzati döntés száma, 

c)  a támogatás felhasználásának ellenőrzésére vonatkozó adatok (az ellenőrzés 

helye, ideje, a főbb megállapítások), 

d)  a támogatott beruházás, valamint a támogatott munkahelymegtartás 

megkezdésének és befejezésének időpontja, 

e) a támogatáshalmozódással kapcsolatos adatok, és 

f)  a támogatási intenzitás és a támogatástartalom. 

 

(3) A támogatási szerződéseket és a nyilvántartásban szereplő adatokat az 

Önkormányzat a jelen önkormányzati rendelet alapján odaítélt utolsó csekély 

összegű támogatás odaítélésének időpontjától számított tíz évig köteles megőrizni. 

 

(4) A támogatások ellenőrzése a kedvezményezettnek a támogatások felhasználásáról 

készített pénzügyi és szakmai beszámolója alapján, elsősorban a rendelkezésre álló 

iratok, így különösen a beruházás tényleges költségeinek számszaki, számviteli 

ellenőrzésére terjed ki, továbbá a támogatott munkahelyfejlesztés – mennyiségi, 

foglalkoztatási módbeli és időbeli – megvalósulását igazoló iratok vizsgálatával, 

adóhatóság által rögzített adatok beszerzésével, vizsgálatával és kezelésével 

valósul meg. 

 

(5) Helyszíni ellenőrzés esetén az önkormányzat képviseletében eljáró személy 

köteles legalább három munkanappal korábban előzetes értesítést kézbesíteni 

támogatottnak, továbbá jogosult az ellenőrzött iratokról másolatot készíteni. 
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(6) A helyszíni ellenőrzés során az önkormányzat képviseletében eljáró személy 

jogosult vizsgálni, hogy a támogatott beruházásnál teljesülnek-e az 1407/2013/EU 

bizottsági rendeletben és a jelen önkormányzati rendeletben meghatározott további 

követelmények. 

 

(7)  Az ellenőrzéseket munkaidőben (munkanapon 8 és 16 óra között) kell elvégezni. 

 

(8) Amennyiben az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a kedvezményezett nem 

a támogatási szerződésnek megfelelően használta fel a támogatást vagy nem 

teljesítette a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeit, a Képviselő-testület 

dönt a támogatási szerződés felmondásáról és a jogosulatlanul felhasznált 

támogatás visszafizettetési kamattal növelt összegben történő visszaköveteléséről. 

10. Záró rendelkezések 

15.§ A rendelet 2017. május 1. napján lép hatályba. 

 

 

Keszey János        Dr. Hoffmann Gyöngyi 

polgármester          jegyző 

 

 

A kiadmány hiteléül: 

Balatonalmádi, 2017. július 3. 

            dr. Hoffmann Gyöngyi 

     jegyző 
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1. melléklet 

 

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 tartalmazza.3 

                                                           
3 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. 
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4 Az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, valamint és az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett vállalkozások tekintetében is ki kell tölteni. 
5 Amennyiben a támogatásról még nem született döntés. 
6 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. 

2. Csekély összegű támogatások4 

Sor-

szám 

Támogatás 

jogalapja 

(bizottsági 

rendelet száma) 

Támogatást 

nyújtó 

szervezet 

Támogatás 

kedvezménye-

zettje és célja 

 

A támogatást 

ellenszolgáltatás 

fejében végzett 

közúti kereske-

delmi árufuva-

rozáshoz vette 

igénybe? 

Kérelem 

benyúj-

tásának 

dátuma5 

Odaítélés 

dátuma 

Támogatás 

összege 

Támogatás bruttó 

támogatástartalma6 

Forint Euró Forint Euró 
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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.7 

 

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). 

  

                                                           
7 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. 
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8 Amennyiben a támogatásról még nem született döntés. 
9 A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján. 
10 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.  

4. Adatok az azonos elszámolható költségek vagy a csekély összegű támogatással azonos célú kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott 

állami támogatásokra 

Sor-

szám 

Támogatás 

jogalapja 

(uniós 

állami 

támogatási 

szabály) 

Támogatást 

nyújtó 

szervezet 

Támogatási 
kategória 

(pl. regionális 

beruházási 

támogatás) 

Kérelem 

benyújtásának 

dátuma8 

Odaítélés 

dátuma 

Azonos elszámolható 

költségek teljes 

összege jelentértéken 

Azonos 

kockázatfinanszíro-

zási célú intézkedés 

vonatkozásában 

nyújtott állami 

támogatás bruttó 

támogatástartalma / 

azonos 

elszámolható 

költségek 

vonatkozásában 

nyújtott állami 

támogatás bruttó 

támogatástartalma9 

Maximális 

támogatási 

intezitás (%) 

vagy 

maximális 

támogatási 

összeg 

Forint Euró Forint Euró
10 
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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. 

 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a nyilatkozat kelte és a támogatás odaítélése11 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) 

 

  

                                                           
11 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. 
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Útmutató 

 
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet12 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 

forintösszeget13, figyelemmel az egyesülésre valamint a szétválásra vonatkozó szabályokra14 

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. 

                                                           
12 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdés 
13 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. 
14 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdés 
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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 

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 
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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 alkalmazandó15. 

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. 

 

 

  

                                                           
15 Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális 

támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35.§ alapján. 
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2. melléklet 

 

Igazolás csekély összegű támogatásról 

 

Alulírott … a … mint támogatást nyújtó képviseletében eljárva ezúton igazolom, hogy a … 

mint kedvezményezett …. bizottsági rendelet (HL …, dátum, oldal) (a továbbiakban: … 

bizottsági rendelet) alapján a következő csekély összegű támogatásban részesül: 

Projekt megnevezése: 

Támogatást nyújtó döntésének száma: 

Támogatás odaítélésének időpontja: 

A támogatás bruttó támogatástartalma jelenértéken: 

 

A jelen támogatással érintett célra a(z) … bizottsági rendelet alapján …. eurónak megfelelő 

forintösszeg nyújtható. 

Jelen igazolást a(z) … bizottsági rendelet 6. cikk (1) bekezdése alapján állítottam ki. 

 

Kelt, … 

 

…………………………………………………………..   

Támogatást nyújtó szervezet (aláírás, pecsét)  

 

 


