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Tisztelt Képviselő-testület!
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 387/2011. (IX. 29.) Kt.
határozatában kinyilvánította azon szándékát, hogy támogatást kíván nyújtani a
kertvárosi és a szuhay-i városrészeken élelmiszer kiskereskedelmi tevékenység
indításához, egyben felkérte a Polgármestert, hogy tegyen javaslatot a pályázati
formára és a pályázati felhívásra, és azt terjessze a képviselő-testület elé.
A pályázati felhívás elkészült, azt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Támogatásokat
Vizsgáló Irodája jóváhagyta.
A felhívás szerint a támogatás célja Kertvárosban (a Tulipán, Hetényi, Búzavirág
utcák, valamint a Gyöngyvirág krt. által határolt területen), valamint a Szuhay dombi
városrészben (a Rét, Ivanich, Gyenis Antal, Kandó Kálmán utcák által határolt
területen) élők alapvető élelmiszer beszerzésének biztosítása a nevezett területeken
kialakításra kerülő kereskedelmi egységben.
A támogatás formája vissza nem térítendő pénzbeli hozzájárulás.
A támogatható pályázatok száma: városrészenként 1.
A pályázat benyújtási határideje: 2012. április 30.
A beérkezett pályázatokról a Városgazdálkodási Bizottság javaslata alapján a májusi
rendes ülésén dönt a képviselő-testület.
A támogatás mértéke: az élelmiszerüzlet működtetésével összefüggésben
foglalkoztatott üzletenként 1 fő alkalmazott munkabére – maximum a mindenkori
minimál bér – után fizetendő járulék, 12 hónap időtartamra.
A jelenleg érvényben lévő minimálbér és az ez után fizetendő járulékok figyelembevételével ez üzletenként 301.320,-Ft támogatást jelent. Amennyiben mindkét
városrészre érkezik támogatható pályázat, az 602.640,-Ft terhet jelent városunknak.
Kérem, képviselőtársaimat támogassák a mellékelt felhívás szerint a pályázat kiírását!
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti pályázati
felhívásban foglaltak szerint támogatja a kertvárosi és a szuhay-i városrészekben
élelmiszerkereskedelmi üzlet nyitását. A támogatás forrásaként – melynek mértéke
603.000,-Ft - a 2012. évi költségvetés általános tartalékát jelöli meg.
Határidő:

2012. április 5. – a pályázat kiírására
2012. április 30. – a pályázat benyújtására
2012. május 30. – a beérkezett pályázatok elbírálására
Felelős: Polgármester, Városgazdálkodási Bizottság
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Alpolgármesteri Titkárság

Kiss Béla
képviselő

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki Dombóvár
két városrészében élelmiszer kereskedelmi egység üzemeltetésére.
A pályázat célja
Dombóvár Kertvárosban (a Tulipán, Hetényi, Búzavirág utcák, valamint a
Gyöngyvirág krt. által határolt területen), valamint a Szuhay dombi városrészben (a
Rét, Ivanich, Gyenis Antal, Kandó Kálmán utcák által határolt területen) élők alapvető
élelmiszer beszerzésének biztosítása a nevezett területeken kialakításra kerülő
kereskedelmi egységben.
A vállalkozások támogatásának forrása
A jelen felhívás alapján nyújtott támogatások forrásául Dombóvár Város
Önkormányzata (a továbbiakban Önkormányzat) mindenkori költségvetésében erre a
célra elkülönített összeg szolgál.
A pályázók köre
Pályázatot nyújthat be minden olyan egyéni vállalkozó, jogi személy, jogi személyiség
nélküli gazdasági társaság, európai részvénytársaság és európai szövetkezet, aki fent
megjelölt településrészeken élelmiszerkereskedelmi üzlet működtetését vállalja.
A támogatás formája
A támogatás formája a támogatási szerződésben vállalt feltételek esetén az üzlet
működtetésével összefüggésben foglalkoztatott 1 fő alkalmazott, vagy önfoglalkoztató
egyéni vállalkozó kiadásaihoz történő, vissza nem térítendő pénzbeli hozzájárulás.
A támogatás odaítélésére irányuló eljárás
A pályázat beadási határideje: 2012. április 30. 16 óra
A beérkezett pályázatokról a Városgazdálkodási Bizottság javaslata alapján a májusi
rendes ülésén dönt a képviselő-testület.
A támogatást a vállalkozás az üzlet nyitása előtt az Önkormányzat Városgazdálkodási
Bizottságához (továbbiakban: Bizottság) címzett magyar nyelvű írásbeli kérelmében
igényelheti.
A kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia:
- a kérelmező megnevezése, adószáma, statisztikai száma, cégjegyzékszáma és a
kérelmező nyilatkozata arról, hogy hozzájárul az államháztartásról szóló 1992.
évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 18/C §-ának (13)-(14)
bekezdéseiben rögzített adatoknak az Áht-ban meghatározottak részére történő
továbbításához,
- kérelmező képviselőjének hiteles aláírási címpéldányát, meghatalmazását,
elérhetőségeit,
- gazdasági társaság esetén a kérelmező 30 napnál nem régebbi hiteles
cégkivonatát,

-

-

-

-

-

-

a kérelmező nyilatkozatát, hogy adó-, vám-, illeték-, társadalombiztosítási vagy
egyéb köztartozása nem áll fent, valamint arról, hogy hozzájárul az ezzel
kapcsolatos adatok Önkormányzat által történő beszerzéséhez.
a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy tiltott támogatások miatt nem áll fent
visszatérítési kötelezettsége az Európai Bizottság felé,
a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy nem áll csődeljárás, felszámolási eljárás
hatálya alatt, illetőleg nem áll végelszámolás alatt,
a kérelmező rövid bemutatását, a pályázat benyújtását megelőző 2 évi
gazdálkodási adatait, pénzügyi helyzetének értékelését,
a létrejövő kereskedelmi egység rövid bemutatását, 2 évre vonatkozó üzleti
tervét,
a teljes és részmunkaidőben foglalkoztatni tervezett munkavállalók számát,
a támogatásból finanszírozni kívánt dologi, személyi jellegű kiadások
bemutatását,
a kérelmező nyilatkozatát, melyben vállalja, hogy Dombóváron a pályázati
felhívásban megjelölt városrészben/városrészekben alapvető élelmiszert
forgalmazó kereskedelmi üzlet működtetését minimum 1 évig vállalja, valamint
a támogatási szerződésben vállaltakat teljesíti,
a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy magára nézve kötelezőnek ismeri el a
pályázati felhívásban megfogalmazott ellenőrzési szempontokat,
a kérelmező nyilatkozatát arról, mely szerint elfogadja, hogy a támogatási
szerződésben szabályozott kötelezettségei megsértése esetén a nyújtott
támogatásokat köteles az Önkormányzat számára kamattal növelt összegben
visszafizetni,
a kérelmező által valamennyi számlavezető pénzintézetének arra a célra adott
megbízását (nyilatkozatát), amely alapján a számlavezető pénzintézet – a
támogatási szerződés kedvezményezett általi megszegése esetén – a
jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét az Önkormányzat javára a
kedvezményezett bankszámlájáról hatósági átutalással beszedheti,
a kérelmező nyilatkozatát a részére a folyó pénzügyi évben és az azt megelőző
2 pénzügyi év során bármely forrásból odaítélt csekély összegű (de minimis)
támogatások összes támogatástartalmáról,
a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a számára nyújtott állami támogatások
összege –ideértve a csekély összegű támogatásokat, valamint a kérelmező által
az Önkormányzattól jelen felhívás alapján igényelt csekély összegű támogatást
is – ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem haladja meg a
maximális támogatási intenzitást.

A Bizottság a benyújtást követően ellenőrzi, hogy a pályázati felhívásban
meghatározott követelményeknek megfelelő-e a kérelem. Amennyiben a kérelem
hiányos, a Bizottság 15 napos határidővel hiánypótlási felhívást bocsát ki.

Eredménytelen hiánypótlási felhívást követően a Bizottság elutasítja a kérelmet,
mely ellen az Önkormányzat Képviselő-testületéhez panaszt lehet benyújtani. A
Képviselő—testület a panaszt a soron következő rendes ülésén bírálja el.
A támogatási kérelmet az Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el.
A pályázatra vonatkozó egyéb szabályok
Támogatás csak olyan álláshely után folyósítható, amely kizárólag a pályázati
felhívásban rögzített területen nyíló üzletben kerül betöltésre, azt a munkavállaló
kizárólagos munkaviszonyban látja el. E pályázat kizárólagos munkaviszony alatt
olyan munkaviszonyt ért, mely esetén a foglalkoztatott nem rendelkezik egyéb, a
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó, teljes – vagy részmunkaidősnek
minősülő munkaviszonnyal.
Nem nyújtható támogatás
- azon igénylő részére, amellyel szemben az Európai Bizottságnak valamely
támogatás visszafizetésére kötelező határozata van érvényben,
- csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt álló szervezetnek és a
nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.
A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és
dokumentumokat a támogatási döntési napjáról számított tíz évig megőrizni és a
támogató ilyen irányú felhívása esetén köteles azokat bemutatni.
A támogatási szerződés
A támogatási szerződést írásba kell foglalni.
A támogatási szerződésnek a következőket kell tartalmaznia:
- a felek meghatározása,
- a támogatást odaítélő döntés száma,
- a támogatás maximált összege
- a kereskedelmi egység létesítésének körülményeit, a vállalt határidőket, a
pályázati felhívásban ismertetett jogokat és kötelezettségeket, a támogatás
visszafizetésére vonatkozó rendelkezéseket,
- az
ellenőrzések
kedvezményezett
általi
tűrésére
vonatkozó
kötelezettségvállalást, az ellenőrzések bejelentésének módját és előzetes
bejelentési határidejét,
- a kedvezményezett felhatalmazását arról, hogy az Önkormányzat a
foglalkoztatott munkavállalókra vonatkozó foglalkoztatási adatokat a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 3.§ (4) bekezdésében
meghatározott körben megismerhesse és azt akár az illetékes hatóságoktól is
beszerezhesse,

-

-

-

a kedvezményezett hozzájárulását ahhoz, hogy az Áht. 15/A§-ában
meghatározott adatokat az Önkormányzat a honlapján közzétegye,
a kedvezményezett tartozás-elismerést is magában foglaló nyilatkozatát arról,
hogy a támogatási szerződés kedvezményezett általi megszegése esetén az
Önkormányzat a kifizetett támogatás összegét – a kedvezményezett tartozáselismerése miatt – külön polgári peres vagy nemperes eljárás mellőzésével, a
kedvezményezett számlavezető pénzintézetének tájékoztatása után, hatósági
átutalással érvényesítheti,
a kedvezményezett kötelezettségvállalását arra, hogy a hatósági átutalásra
vonatkozó megbízást az Önkormányzat javára a támogatási szerződés
megkötését követően nyitott bankszámláira is megadja a bankszámlát vezető
pénzintézet felé,
a kedvezményezett tájékoztatását, hogy csekély összegű támogatásban részesül.
A tájékoztatásnak utalnia kell a 1998/2006/EK bizottsági rendeletre, megjelölve
annak pontos címét és az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését,
valamint
meg
kell
határoznia
a
támogatás
pontos
összegét
támogatástartalomban kifejezve.

A támogatás mértéke
Dombóvár Kertvárosban (a Tulipán, Hetényi, Búzavirág utcák, valamint a
Gyöngyvirág krt. által határolt területen), valamint a Szuhay dombon (Rét, Ivanich,
Gyenis Antal, Kandó Kálmán utcák által határolt területen) nyíló élelmiszerüzlet
(városrészenként 1) működtetésével összefüggésben foglalkoztatott üzletenként 1 fő
alkalmazott munkabére – maximum a mindenkori minimál bér – után fizetendő
járulék, 12 hónapon keresztül.
A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítása első ízben az üzlet nyitását valamint az álláshely betöltését
igazoló iratok Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala általi átvételt követően, a
tárgyhót követő második hónapban átutalással történik. A támogatás folyósítására a
támogatott a kifizetést igazoló bérjegyzék és a közterhek kifizetéséről szóló bizonylat
benyújtásával válik jogosulttá.
A támogatás felhasználásának ellenőrzése
A jegyző részletes nyilvántartást vezet az Önkormányzat által folyósított
támogatásokról.
A nyilvántartásnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
- a kedvezményezett jogállására vonatkozó információk: a kedvezményezett
neve, székhelye, cégjegyzék száma, adószáma, statisztikai száma, cégjegyzésre
jogosult képviselőjének neve, elérhetőségei
- a támogatást odaítélő döntés száma,
- a támogatás felhasználásának ellenőrzésére vonatkozó adatok,

- a támogatás folyósításának kezdő és befejező időpontja,
- a támogatáshalmozódással kapcsolatos adatok,
- a támogatási intenzitás és a támogatástartalom.
A nyilvántartásban szereplő adatokat az Önkormányzat az egyes támogatási
szerződések megkötésétől számított legalább tíz évig köteles megőrizni.
A támogatás feltételeként vállalt kötelezettségek teljesítését az Önkormányzat
helyszínen is jogosult ellenőrizni. A helyszíni ellenőrzésről az Önkormányzat az
ellenőrzés tervezett időpontja előtt három munkanappal értesíti a kedvezményezettet.
Az ellenőrzéseket munkaidőben kell elvégezni.
Az a vállalkozás, amely a támogatást igénybe vette anélkül, hogy erre jogosult lett
volna, illetve szerződésszegés esetén a támogatott köteles a támogatási összeget a
mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegben az Önkormányzat
felhívására egy összegben visszafizetni.
A visszatérítési kötelezettség teljesítésének határideje a kötelezettség fennállásának
Önkormányzat általi megállapítását, illetőleg az erről szóló értesítés támogatott általi
kézhezvételét követő 30 nap.
Az Európai Unió jogának való megfelelés
A jelen pályázati felhívás alapján nyújtott támogatás a Szerződés 87. és 88. cikkének a
de minimis támogatásokra való alkalmazásról szóló 2006. december 15-i
1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379/5. 2006. 12. 28.) hatálya alá tartozó
támogatásnak minősül.
Egy vállalkozásnak bármely forrásból csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt
támogatások támogatástartalma – az adott pénzügyi évben, valamint az azt megelőző
két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatásokat is figyelembe véve – nem
haladhatja meg a 200.000 eurónak, a közúti szállítási ágazat esetében a 100.000
eurónak megfelelő forintösszeget.
Csekély összegű támogatás csak abban az esetben nyújtható, ha egy vállalkozásnak
bármilyen forrásból csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás
támogatástartalma – három pénzügyi év vonatkozásában – nem haladja meg a 200.000
eurónak, a közúti szállítási ágazatban a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget.
Csekély összegű támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az azt
megelőző két pénzügyi év során odaítélt csekély összegű támogatások
támogatástartalmát kell figyelembe venni. A több részletben fizetendő támogatást az
odaítélése időpontjában érvényes értékre kell diszkontálni.
A csekély összegű támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem
halmozható más állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg
meghaladná a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos
fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 2008. augusztus
6-i 800/2008/EK bizottsági rendeletben (általános csoportmentességi rendelet – HL L

214/3., 2008.8.9.) vagy az Európai Bizottság határozatában meghatározott támogatási
intenzitást.
Az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 1. cikke alapján csekély összegű támogatás
nyújtható valamennyi ágazat vállalkozásai számára az alábbi kivételekkel:
a) a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, halászathoz vagy
akvakultúrához kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozásoknak nyújtott támogatás;
b) az Európai Unió működéséről szóló Szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) I.
mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó
vállalkozásoknak nyújtott támogatás;
c) az EUMSZ I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásában és
forgalmazásában tevékeny vállalkozásoknak nyújtott támogatás, az alábbi esetekben:
1. amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy
az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége
alapján kerül rögzítésre,
2. 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) a 2010/787/EU tanácsi határozat 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 lévő vállalkozásoknak nyújtott támogatás.
Dombóvár, 2012.

