
 

 
 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2011. (IV.1.) 
önkormányzati rendelete  

  Nagykőrös Város Önkormányzat a helyi vállalkozások munkahelyteremtő 
támogatásáról szóló 8/2009. (III.27.) ÖT. sz. rendeletének  

módosításáról 

 
 
1.§ (1) Nagykőrös Város Önkormányzat a helyi vállalkozások munkahelyteremtő 

támogatásáról szóló 8/2009. (III.27.) ÖT. sz. rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 3. § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

  „(1) E rendelet hatálya kiterjed a Nagykőrös város közigazgatási területén székhellyel 
rendelkező, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény szerinti gazdasági 
társaságokra, a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény szerinti szövetkezetekre, 
valamint az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 
szerinti egyéni vállalkozókra és egyéni cégekre, amennyiben a (2) bekezdésben foglaltak 
szerint mikro-, kis és középvállalkozásnak minősülnek, és megfelelnek a rendeletben 
foglalt feltételeknek.” 

 
 (2) A rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
  „(2) E rendelet alkalmazása során mikro-, kis- és középvállalkozás az a vállalkozás, 

amely a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában megfelel az Európai 
Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos 
fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 2008. augusztus 6-i 
800/2008/EK bizottsági rendelet I. mellékletében foglalt vállalkozások valamelyikének.” 

 
2. § A rendelet 4. § (1) bekezdésében a „hivatal” szövegrész helyébe a „polgármester” szöveg 

lép. 
 
3.§   A rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
  „(2) A beérkezett kérelmek elbírálásáról a képviselő-testület dönt. Az eredménytelen 

hiánypótlási felhívást követően a kérelmek nem kerülnek elbírálásra.” 
 
4.§ (1) A rendelet 5. § (1) bekezdés b) pontjában az „így” szövegrész helyébe az „és” szöveg 

lép. 
 
 (2) A rendelet 5. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
  „d) 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot és aláírási címpéldányt, egyéni 

vállalkozó esetén nyilvántartási számának megjelölését,” 
 
5.§ (1) A rendelet 6. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

 „a) csőd, felszámolási, végelszámolási, egyéb megszüntetésre irányuló eljárás, vagy 
adósságrendezési eljárás alatt áll,” 

 
 (2) A rendelet 6. § (1) bekezdése g) pontjában a „beruházás helye szerinti regionális 

munkaügyi központ” szövegrész helyébe a „Budapest Főváros Kormányhivatala 
Munkaügyi Központ Ceglédi Kirendeltsége (a továbbiakban: munkaügyi központ)” 
szöveg lép. 
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6.§ (1) A rendelet 7. § (2) bekezdés b) és c) pontjában az „az EK Szerződés” szövegrész helyébe 

az „a Szerződés” szöveg lép. 
  
  (2) A rendelet 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(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 figyelembe venni. A több részletben fizetendő támogatást az odaítélés 
időpontjában érvényes értékre kell diszkontálni.” 

 
  (3) A rendelet 7. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki: 

„(8) A támogatás kedvezményezettje tudomásul veszi, hogy e rendelet alapján nyújtott 
csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatáshoz kapcsolódó minden iratot 
köteles a támogatás odaítélését követő 10 évig megőrizni, és azokat a támogatást nyújtó 
ilyen irányú felhívása esetén számára bemutatni.” 

 
7.§  (1) A rendelet 8. § (1) és (2) bekezdésében a „három” szövegrészek helyébe a „két” szöveg 

lép. 
 

 (2) A rendelet 8. § (4) bekezdés b) pontjában a „vidéki telephellyel” szövegrész helyébe a 
„fiókteleppel” szöveg, a „vidéki telephely” szövegrész helyébe „fióktelep” szöveg lép. 

 
 (3) A rendelet 8. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) E rendelet alkalmazásában új álláshelynek minősül a támogatott kérelem 
benyújtását követően létesített új, az e rendeletben meghatározott mértékben támogatott 
olyan álláshely, melyet a munkavállaló kizárólagos munkaviszonyban lát el. E rendelet a 
kizárólagos munkaviszony alatt olyan munkaviszonyt ért, mely esetén a foglalkoztatott 
nem rendelkezik egyéb, a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó, teljes- vagy 
részmunkaidősnek minősülő munkaviszonnyal.” 

 
  (4)  A rendelet 8. § (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(6) A kérelmező vállalja, hogy a támogatás iránti kérelemben foglaltaknak megfelelő 
meghatározott többletlétszám folytán keletkező új álláshelyet nagykőrösi állandó 
lakóhellyel - ennek hiányában tartózkodási hellyel – rendelkező, nyilvántartásba vett 
álláskeresők köréből tölti be. Amennyiben a munkaügyi központ nem tud megfelelő - a 
benyújtott kérelemben előre meghatározott - képesítéssel rendelkező nyilvántartásba 
vett álláskeresőt kiközvetíteni, és ezt írásban igazolja, a vállalkozás a többletlétszámot az 
álláskeresőként nem nyilvántartott, nagykőrösi állandó lakóhellyel, ennek hiányában 
tartózkodási hellyel rendelkező álláskeresők köréből is betöltheti.” 

 
8.§   (1) A rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:   

    
   „(1) A helyi vállalkozások munkahelyteremtő - vissza nem térítendő - támogatásának 

összege létesített új, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 117/B. § (1) 
bekezdése szerinti teljes munkaidejű foglalkoztatást biztosító álláshelyenként két éven 
keresztül évi 150.000 Ft. Részmunkaidős foglalkoztatás esetén a támogatási összeg a teljes 
munkaidőhöz és a két éven keresztül folyósított évi 150.000 Ft összegű támogatáshoz 
viszonyítottan arányosan kerül megállapításra.” 

 
  (2) A rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
  „ (2) Az önkormányzat a támogatottal támogatási szerződést köt.” 
 
  (3) A rendelet 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „(4) A támogatás első részletének folyósítása az álláshely betöltését igazoló iratok hivatal 
általi átvételét követő 30 napon belül egy összegben, átutalással történik. A két éves 
foglalkoztatási kötelezettség lejártát követő 30 napon belül támogatott nyilatkozik az 
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átlagos korrigált statisztikai létszámáról. A nyilatkozat beérkezését követő 30 napon 
belül a második részlet egy összegben átutalásra kerül.” 

 
9.§  A rendelet 10. § (5) bekezdésében a „Támogató” szövegrész helyébe a „polgármester” 

szöveg lép. 
 
10.§ (1) A rendelet 11. § (2) bekezdésében a „3 éves” szövegrész helyébe a „két éves” szöveg lép. 
 

 (2) A rendelet 11. §. (3) bekezdésében az „Az Önkormányzat” szövegrész helyébe az „A 
polgármester” szöveg lép. 

 
(3) A rendelet 11. § (4) bekezdés d) pontjában a „3. év” szövegrész helyébe a „második év” 

szöveg, a „3 év” szövegrész helyébe a „két év” szöveg lép. 
 

11.§  A rendelet 11. § (6) bekezdésében az „illetékes munkaügyi kirendeltség” szövegrész 
helyébe a „munkaügyi központ” szöveg, a „kirendeltség” szövegrész helyébe a 
„munkaügyi központ” szöveg, a „regisztrált munkanélküli” szövegrész helyébe a 
„nyilvántartásba vett álláskereső” szöveg, a „3 éves” szövegrész helyébe a „két éves” 
szöveg lép. 

   
12.§ (1) Hatályát veszti a rendelet 3. § (3) bekezdése.  
  
 (2) Hatályát veszti a rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontjában a „családi gazdálkodó” 

szövegrész. 
  
 (3) Hatályát veszti a rendelet 8. § (4) bekezdés c) pontjában a „családi gazdálkodók” 

szövegrész. 
 
 (4) Hatályát veszti a rendelet 11. §. (4) bekezdés c) pontja. 

 
13.§  (1) Ez a rendelet 2011. április 1-jén lép hatályba. 
 
 (2) Ez a rendelet a hatálybalépést követő napon hatályát veszti. 
 
Nagykőrös, 2011. március 31. 
 
 
 

Dr. Czira Szabolcs         Dr. Nyíkos Sára 
               polgármester           jegyző 


