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Észrevétel: amennyiben a bérpótló juttatásban nem részesülők foglalkoztatása esetén is
igényelhető lesz munkahelyteremtő támogatás, a szükséges többletfedezetet a
költségvetésből biztosítani kell, erre vonatkozóan forrást nem jelöl meg az
előterjesztés.

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület a 2011. április 28-i ülésén tárgyalta első fordulóban a
munkahelyteremtés támogatásáról szóló önkormányzati rendelettervezetet, melyet az
elfogadott határozat és a jogszabályi rendelkezések szerint – mint támogatási tervezetet
– megküldtük véleményezésre a fejlesztéspolitikáért felelős miniszter (Támogatásokat
Vizsgáló Iroda) részére a vonatkozó jogszabályban meghatározott állásfoglalás kiadása
érdekében. A Támogatásokat Vizsgáló Iroda (TVI) elektronikus levélben egyelőre egy
módosítást javasolt:
Az 5. § (5) bekezdésének az alábbi módosítását kérték:
„(5) A csekély összegű (de minimis) támogatás ugyanazon elszámolható költségek
vonatkozásában nem halmozható más állami támogatással, amennyiben az így
halmozott összeg meghaladná a támogatási intenzitásnak az Európai Bizottság
800/2008/EK általános csoportmentességi rendeletében vagy az Európai Bizottság
jóváhagyó határozatában meghatározott mértékét.”
Mivel a módosítás a rendelet érdemi részét nem érint, ezért a TVI jelezte, hogy – postai
úton – megküldi a tervezet tárgyában hozott állásfoglalását, amelynek tartalma egyelőre
nem ismert. (Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.)
kormányrendelet értelmében a TVI arról foglalt állást, hogy a támogatási tervezet
vonatkozó uniós rendeletek hatálya alá tartozik, és az abban foglalt feltételeknek
megfelel.)
A fentiek értelmében javaslom a rendelettervezet tartalmának módosítását a TVI által
kért javítással, továbbá még két mozzanat tekintetében: javaslom, hogy a támogatás ne
csak a bérpótló juttatásban részesülő felvétele esetén járjon, illetve indokoltnak tartom
azt a korlátot eltörölni, hogy egy vállalkozás legfeljebb havi 750.000 Ft összegű
támogatásban részesülhet. Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati
javaslat elfogadását.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 143/2011. (IV. 28.) számú
határozatával elfogadott, a munkahelyteremtés támogatásáról szóló önkormányzati
rendelettervezet tartalmát az alábbiak szerint módosítja:
1. az 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés kerül:
„(5) A csekély összegű (de minimis) támogatás ugyanazon elszámolható
költségek vonatkozásában nem halmozható más állami támogatással,
amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a támogatási intenzitásnak az
Európai Bizottság 800/2008/EK általános csoportmentességi rendeletében vagy
az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott mértékét.”
2. a munkahelyteremtési támogatás ne csak abban az esetben legyen odaítélhető, ha
a vállalkozás a többletlétszám folytán keletkező új álláshelyet dombóvári állandó

lakóhellyel – ennek hiányában tartózkodási hellyel – rendelkező, nyilvántartásba
vett bérpótló juttatásban részesülő álláskeresők köréből tölti be (6. § (1)
bekezdés, 8. § (2) bekezdés k) pont.)
3. a havi maximális támogatás összege ne legyen korlátozva (13. § (2) bekezdés).
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az elfogadott módosításoknak a
rendelettervezeten való átvezetéséről gondoskodjon, és azt terjessze a Képviselőtestület elé a fejlesztéspolitikáért felelős miniszter (Támogatásokat Vizsgáló Iroda)
állásfoglalásának megérkezését követően.
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