
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
a 47/2011.(X.28.) önkormányzati rendelettel módosított 

35/2011. (VII. 29.) önkormányzati rendelete  
a munkahelyteremtés támogatásáról 

 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 44/A. § 
(1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el: 
 

I. Fejezet 
 

Általános rendelkezések 
 

1. A rendelet célja 
1. § 

 
(1) E rendelet célja, hogy az új munkaerő foglalkoztatásával kapcsolatban 

felmerülő költségek támogatásával segítse elő a vállalkozások jövedelem-
termelő képességének és vállalkozói szellemének erősítését, valamint 
versenyképességük növelését. 

 
 

2. A vállalkozások támogatásának forrása 
2.§ 

 
(1) A jelen rendelet rendelkezései alapján nyújtott támogatások forrásául 

Dombóvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) mindenkori 
éves költségvetésében erre a célra elkülönített összeg szolgál. 

 
3. A rendelet hatálya 

3.§  
 

(1) A rendelet területi hatálya Dombóvár város közigazgatási területére, valamint a 
Kaposszekcső közigazgatási területén található Dombóvári Ipari Park területére 
terjed ki. 

 
(2) A rendelet személyi hatálya Dombóvár város vagy a Kaposszekcső község 

közigazgatási területén található Dombóvári Ipari Park területén székhellyel, 
telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, továbbá Dombóvár város vagy a 
Dombóvári Ipari Park területén – a jelen rendeletben szabályozott támogatási 
kérelme alapján – munkahelyet teremteni szándékozó egyéni vállalkozóra, jogi 
személyre, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra, európai 



részvénytársaságra és európai szövetkezetre (a továbbiakban együtt: 
vállalkozás) terjed ki. 

 
II. Fejezet 

 
A munkahelyteremtési támogatás 

4.§ 
 

(1) Az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis 
támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK 
bizottsági rendelet (HL L 379/5. 2006.12.28.) (a továbbiakban: 1998/2006/EK 
bizottsági rendelet) és az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami 
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 
37/2011. (III. 22.) Kormányrendeletben (a továbbiakban: Kormányrendelet) 
foglalt feltételekkel, az Önkormányzat munkahelyteremtés céljából támogatást 
nyújt (a továbbiakban: munkahelyteremtési támogatás) a mindenkori 
költségvetés figyelembevételével.  

(2) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az 1998/2006/EK bizottsági 
rendeletben és a Kormányrendeletben foglalt rendelkezések az irányadóak. 

 
 

4. Csekély összegű (de minimis) támogatásra vonatkozó szabályok 
5. § 

 
(1) Jelen rendelet alapján nyújtott támogatások csekély összegű (de minimis) 

támogatásnak minősülnek, amelyeket kizárólag 1998/2006/EK bizottsági 
rendelet szabályai alapján lehet nyújtani. 

 
(2) Az 1998/2006/EK bizottsági rendelet alapján csekély összegű (de minimis) 

támogatás nyújtható valamennyi  ágazat vállalkozásai számára az 
1998/2006/EK bizottsági rendelet 1. cikk 1. pontjában meghatározott 
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 (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: 

ca) amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett 
vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy 
mennyisége alapján kerül rögzítésre, 



cb) 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  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. 

 
(3) Egy vállalkozásnak bármely forrásból csekély összegű támogatási jogcímen 

odaítélt támogatás támogatástartalma – három pénzügyi év vonatkozásában – 
nem haladhatja meg a 200. 000 eurónak, a közúti szállítási ágazat esetében a 
100. 000 eurónak megfelelő forintösszeget.  

 
(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. 

 
(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. 

 
(6) A támogatás odaítélését megelőzően az érintett vállalkozás írásos vagy 

elektronikus formában készített nyilatkozatot köteles eljuttatni a támogató 
részére a vállalkozás által a megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban lévő 
pénzügyi évben kapott valamennyi csekély összegű (de minimis) támogatásról. 

 
(7) A több részletben fizetendő támogatást az odaítélése időpontjában érvényes 

értékre kell diszkontálni. 
 

(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.  

 
 



5. A munkahelyteremtési támogatás célja 
6.§ 

 
(1) 1A munkahelyteremtési támogatás célja, hogy a helyben és a Dombóvári Ipari 

Parkban működő vagy oda települő kedvezményezettek növeljék a 
foglalkoztatottságot. A munkahelyteremtési támogatást 

a) a Dombóvár város közigazgatási területén székhellyel, telephellyel vagy 
fiókteleppel rendelkező vállalkozás a dombóvári lakóhellyel – ennek 
hiányában tartózkodási hellyel – rendelkező, foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásban részesülő vagy regisztrált munkanélküliként 
nyilvántartásba vett álláskereső,  

b) a Dombóvári Ipari Parkban székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel 
rendelkező vállalkozás a dombóvári lakóhellyel – ennek hiányában 
tartózkodási hellyel – rendelkező, foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásban részesülő álláskereső 

új munkavállalóként történő foglalkoztatása esetén kérheti az e rendeletben 
meghatározott feltételekkel.  

 
 

6. A munkahelyteremtési támogatás formája 
7.§ 

 
(1) A munkahelyteremtési támogatás formája a támogatási szerződésben vállalt 

feltételek esetén a munkahelyteremtéssel érintett foglalkoztatottak kiadásaihoz 
történő vissza nem térítendő pénzbeli hozzájárulás.  

 
 

7. A munkahelyteremtési támogatás odaítélésére irányuló eljárás 
8.§ 

 
(1) A támogatást a vállalkozás az új munkahelyek létesítésének megkezdése előtt 

az Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottságához (a továbbiakban: 
Bizottság) címzett magyar nyelvű írásbeli kérelmében igényelheti.  

 
(2) A kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia: 

a) 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, 

b) a kérelmező képviselőjének hiteles aláírás mintáját, meghatalmazását, 
elérhetőségeit (cím, telefon, mobiltelefon, telefax, e-mail cím), 

                                                
1 Módosította a 47/2011.(X.28.) R., hatályba lép: 2011.  október 28. 



c) gazdasági társaság esetén a kérelmező harminc napnál nem régebbi hiteles 
cégkivonatát, 

d) a kérelmező nyilatkozatát, hogy adó-, vám-, illeték-, társadalombiztosítási 
vagy egyéb köztartozása nem áll fent, valamint arról, hogy hozzájárul, 
hogy az ezzel kapcsolatos adatokat az Önkormányzat az érintett 
szervekhez intézett megkereséssel beszerezze, 

e) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy tiltott támogatások miatt nem áll fent 
visszatérítési kötelezettsége az Európai Bizottság felé, 

f) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy nem áll csődeljárás, felszámolási 
eljárás hatálya alatt, illetőleg nem áll végelszámolás alatt, 

g) a kérelmező rövid bemutatását, tulajdonosi összetételét, gazdálkodási és 
foglalkoztatási adatait, pénzügyi helyzetének értékelését, 

h) a létrejövő új munkahelyek számát, szükség szerint a teljes és 
részmunkaidőben foglalkoztatni tervezett munkavállalók száma szerinti 
bontásban,  

i) a kérelmező nyilatkozatát, melyben vállalja, hogy az új álláshelyen 
alkalmazott munkavállalót teljes- vagy részmunkaidőben, az 1992. évi 
XXII. törvény (Mt.) hatályos rendelkezései szerint foglalkoztatja, 

j) a kérelmező nyilatkozatát, melyben vállalja, hogy Dombóvár Város 
közigazgatási területén vagy a Dombóvári Ipari Parkban fekvő székhelyén, 
telephelyén vagy fióktelepén a kérelemben meghatározott számban növelt 
meglévő átlagos korrigált statisztikai állományi létszámát a támogatás 
időtartama alatt fenntartja és betölti, valamint vállalja a jelen rendeletben 
előírt kötelezettségek, támogatási feltételek teljesítését, 

k) 2 a Dombóvár város közigazgatási területén székhellyel, telephellyel vagy 
fiókteleppel rendelkező kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a támogatás 
iránti kérelemben foglaltaknak megfelelő meghatározott többletlétszám 
folytán keletkező új álláshelyet dombóvári állandó lakóhellyel – ennek 
hiányában tartózkodási hellyel – rendelkező, nyilvántartásba vett 
foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő vagy regisztrált 
munkanélküliként nyilvántartásba vett álláskeresők köréből tölti be, a 
Dombóvári Ipari Parkban székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel 
rendelkező kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a támogatás iránti 
kérelemben foglaltaknak megfelelő meghatározott többletlétszám folytán 
keletkező új álláshelyet dombóvári állandó lakóhellyel – ennek hiányában 
tartózkodási hellyel – rendelkező foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 
részesülő álláskeresők köréből tölti be, 

l) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy magára nézve kötelezőnek ismeri el 
a rendeletben szabályozott ellenőrzést, 

                                                
2 Módosította a 47/2011.(X.28.) R., hatályba lép: 2011. október 28. 



m) a kérelmező nyilatkozatát arról, mely szerint elfogadja, hogy a rendeletben 
szabályozott kötelezettségei megsértése esetén a nyújtott támogatásokat 
köteles az Önkormányzat számára kamattal növelt összegben visszafizetni,  

n) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a rendezett munkaügyi kapcsolatok – 
Áht. 15.§-ában meghatározott módon – általános és különös feltételeit 
megtartja, 

o) a kérelmező nyilatkozatát az általa igénybe vett, nem a jelen támogatási 
program hatálya alá tartozó de minimis támogatásként kapott 
támogatásokról, valamint arról, hogy a számára a különböző állami, 
regionális és egyéb támogatási programok keretében nyújtott támogatások, 
valamint az általa az Önkormányzattól igényelt támogatások összege 
együttesen sem haladja meg a maximális támogatási intenzitási 
határértéket, 

p) 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 munkahelyteremtési célú támogatás összegét 
az Önkormányzat javára a kedvezményezett bankszámlájáról hatósági 
átutalással beszedheti, 

q) a kérelmező nyilatkozatát a megelőző két pénzügyi évben és a 
folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi csekély összegű (de 
minimis) támogatásról. 

 
(3) A Bizottság a benyújtást követően ellenőrzi, hogy a jogszabályban 

meghatározott követelmények szempontjából megfelelő-e a kérelem. Abban az 
esetben, ha a kérelem hiányos, a Bizottság 30 napos határidővel hiánypótlási 
felhívást bocsát ki. 

 
(4) Eredménytelen hiánypótlási felhívást követően a Bizottság elutasítja a kérelmet, 

mely ellen az Önkormányzat Képviselő-testületéhez panaszt lehet benyújtani. A 
Képviselőtestület a panaszt a soron következő rendes ülésén bírálja el. 

 
(5) A támogatási kérelmet a Bizottság bírálja el. 

 
 

8. A munkahelyteremtési támogatásra vonatkozó egyéb szabályok 
11. § 

 
(1) Jelen rendeletben az átlagos korrigált statisztikai állomány alatt a vállalkozás 

által kizárólag Dombóvár város közigazgatási területén vagy a Dombóvári Ipari 
Parkban létesített székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen, bármely 
állománycsoportban, teljes- vagy részmunkaidőben foglalkoztatottaknak az 
egyszerű számtani átlag szabályai szerint számított átlagos statisztikai létszámát 
kell érteni.  



 
(2) Az Önkormányzat a támogatott új álláshelyek vonatkozásában a már működő 

kérelmező esetén kizárólag az előző évi átlagos korrigált statisztikai létszám 
felett működtetni vállalt álláshelyeket támogatja. Az 1 évet el nem érő működés 
esetén a vállalkozások tekintetében a havi átlagos korrigált statisztikai 
létszámot kell figyelembe venni azzal, hogy a havi adatokból a számtani átlag 
szabályai szerint kialakított kalkulált korrigált statisztikai létszám az irányadó. 

 
(3)  E rendelet alkalmazásában új álláshelynek minősül a támogatási 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) Nem nyújtható támogatás: 

a) azon igénylő részére, amellyel szemben az Európai Bizottságnak 
valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van érvényben, 

b) csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt álló szervezetnek és 
a nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.  

 
(5) A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és 

dokumentumokat a támogatási döntés napjától számított tíz évig megőrizni és a 
támogató ilyen irányú felhívása esetén köteles azokat bemutatni. 

 
9. A támogatási szerződés 

12. § 
 

(1) A támogatási szerződést írásba kell foglalni. 
 

(2)  A támogatási szerződésnek legalább a következőket kell tartalmaznia: 
a) a felek meghatározása, 
b) a támogatásokat odaítélő döntés száma, 
c)  támogatás maximált összege bruttó támogatástartalomban kifejezve és 

annak csekély összegű (de minimis) jellege, 
d) a munkahelyteremtés lényeges körülményeit, a vállalt határidőket, a 

jelen rendeletben foglaltak szerinti jogokat és kötelezettségeket, a 
támogatások visszafizetésére vonatkozó rendelkezéseket, 

e)  az ellenőrzések kedvezményezett általi tűrésére vonatkozó 
kötelezettségvállalást, az ellenőrzések bejelentésének módját és előzetes 
bejelentésének határidejét, 



f) 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, 

g) a kedvezményezett hozzájárulását ahhoz, hogy az Áht. 15/A.§-ában 
meghatározott adatokat az Önkormányzat a honlapján közzétegye, 

h) a kedvezményezett tartozás-elismerést is magában foglaló nyilatkozatát 
arról, hogy a támogatási szerződés kedvezményezett általi megszegése 
esetén az Önkormányzat a kifizetett munkahelyteremtési célú támogatás 
összegét – a kedvezményezett tartozás-elismerése miatt – külön polgári 
peres vagy nemperes eljárás mellőzésével, a kedvezményezett 
számlavezető pénzintézetének tájékoztatása után, hatósági átutalással 
érvényesítheti, 

i) a kedvezményezett kötelezettségvállalását arra, hogy a hatósági 
átutalásra vonatkozó megbízását az Önkormányzat javára a támogatási 
szerződés megkötését követően nyitott bankszámláira is megadja a 
bankszámlát vezető pénzintézet felé. 

 
 

10. A támogatás összege és folyósítása 
13.§ 

 
(1) A munkahelyteremtő támogatás összege létesített új foglalkoztatást biztosító 

álláshelyenként havi 5000 Ft, maximum egy éven keresztül. 
 
(2) Egy vállalkozás legfeljebb havi 750.000 Ft összegű támogatásban részesült. 

 
(3) A támogatás folyósítása első ízben az álláshely betöltését igazoló iratok 

Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala általi átvételét követően, a tárgyhót 
követő második hónapban átutalással történik. A támogatott a támogatás 
időtartama alatt havonta nyilatkozik az álláshely fenntartásáról és az átlagos 
korrigált statisztikai létszámáról.  

(4) 3A támogatás a kedvezményezett részére a tárgyévben addig folyósítható, amíg 
arra a 2. § (1) bekezdés szerint elkülönített keret fedezetet nyújt. Amennyiben a 
támogatás folyósítására nem áll forrás rendelkezésre, a folyósítást fel kell 
függeszteni. A folyósítás felfüggesztéséről a kedvezményezettet előzetesen 
értesíteni kell. 

 
 

11. A támogatások felhasználásának ellenőrzése 
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14.§ 
 

(1) A jegyző részletes nyilvántartást vezet az Önkormányzat által folyósított 
támogatásokról. 

 
(2)  A nyilvántartásnak tartalmaznia kell az alábbi adatokat: 

a) kedvezményezett jogállására vonatkozó információk: a kedvezményezett 
neve, székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma, statisztikai száma, 
adószáma, cégjegyzésre jogosult képviselőjének neve, elérhetőségei, 
továbbá a kedvezményezett jogállására vonatkozó információkat,  

b) a támogatást odaítélő döntés száma, 
c) a támogatás felhasználásának ellenőrzésére vonatkozó adatok, 
d) a támogatott munkahelyteremtés megkezdésének és befejezésének 

időpontja, 
e) a támogatáshalmozódással kapcsolatos adatok,  
f) a támogatási intenzitás és a támogatástartalom. 

 
(3) A nyilvántartásban szereplő adatokat az Önkormányzat az egyes támogatási 

szerződések megkötésétől számított legalább tíz évig köteles megőrizni. 
 

(4) A támogatás feltételeként vállalt kötelezettségek teljesítését az Önkormányzat 
helyszíni ellenőrzés keretében is jogosult ellenőrizni. A helyszíni ellenőrzésről 
az Önkormányzat az ellenőrzés tervezett időpontja előtt három munkanappal 
értesíti a kedvezményezettet. 

 
(5) Az ellenőrzéseket munkaidőben kell elvégezni. 
 
(6) 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.  

 
(7) A visszatérítési kötelezettség teljesítésének határideje a kötelezettség 

fennállásának Önkormányzat általi megállapítását, illetőleg az erről szóló 
értesítés támogatott általi kézhezvételét követő 30 nap.  

 
 

III. fejezet 
 

12. Az Európai Unió jogának való megfelelés 
15.§ 

 
(1) Ez a rendelet az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkének a 

de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 



1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379/5. 2006.12.28.) hatálya alá tartozó 
támogatást tartalmaz. 

 
IV. fejezet 

Záró rendelkezések 
16.§ 

 
(1) Ez a rendelet 2011. szeptember 1-jén lép hatályba. 

 
 
Szabó Loránd       dr. Gábor Ferenc 
polgármester         jegyző 
 
 
Záradék: 
A rendelet kihirdetése 2011. július 29-én megtörtént. 

  dr. Gábor Ferenc 
  jegyző 


