
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének   

39/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelete  

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról szóló 8/2009. (III.27.)  

ÖT. számú rendeletének módosításáról 
 

1.§   Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi vállalkozások 

munkahelyteremtő támogatásáról szóló 8/2009. (III. 27.) ÖT. számú rendelet (a 

továbbiakban: rendelet) megjelölése helyébe a következő megjelölés lép: 

 

”Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2009. (III.27.) 

önkormányzati rendelete a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról” 
 

2. §   A rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 

(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:” 

 

3. §   (1) A rendelet 6. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

/Nem részesülhet támogatásban az a vállalkozás, amely a kérelem benyújtásakor, 

illetve a döntéshozatali eljárás folyamata alatt:/ 

 

„f) nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának 

módjáról szóló 1/2012. (I.26.) NGM rendeletben meghatározott követelményeknek.” 

 

(2) A rendelet 6. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

/Nem részesülhet támogatásban az a vállalkozás, amely a kérelem benyújtásakor, 

illetve a döntéshozatali eljárás folyamata alatt:/ 

 

 „g) a kérelem benyújtását megelőző féléves időszakban a Pest Megyei 

Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége (a 

továbbiakban: munkaügyi központ) illetékességi területén a Munka Törvénykönyvéről 

szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 71-76. §-a szerinti csoportos 

létszámcsökkentést hajtott végre, vagy a pályázat benyújtásának időpontjában ilyen 

eljárást megkezdett, és azt nem kívánja megszüntetni.” 

 

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

„(1) A támogatás igénybevételének feltétele a kérelmező nyilatkozata, amelyben vállalja, hogy az 

új álláshelyet munkaszerződés keretében legalább két éven keresztül folyamatosan fenntartja és 

betölti. A kérelmező vállalja, hogy az új álláshelyen alkalmazott munkavállalót teljes- vagy 

részmunkaidőben, az Mt. hatályos rendelkezései szerint foglalkoztatja.” 
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5. § A rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

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

létesített új, az Mt. 92. § (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.” 

 

6. § Hatályát veszti a rendelet 5. § (1) bekezdés d) pontja. 

 

7. §  (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 (2) Ez az rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 

 

Nagykőrös, 2013. szeptember 27. 

 

 

 

 Dr. Czira Szabolcs    Dr. Nyíkos Sára 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


