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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
…/2009. (…...) számú 

R E N D E L E T E 
 

az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról 
 

(T E R V E Z E T) 
 
 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat (a továbbiakban: 
Önkormányzat) Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 16. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az 
újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról a következő 
önkormányzati rendeletet alkotja: 
 
 

Általános rendelkezések 
 

1. § 
 
Jelen rendelet célja az, hogy az Önkormányzat - a rendelkezésére álló anyagi 
források figyelembe vételével – az újpesti kisvállalkozások részére a 
versenyképességük növelése érdekében, a működési, pénzügyi terheik 
csökkentéséhez, illetve a foglalkoztatási lehetőségeik javításához, pályázati 
úton elnyerhető anyagi támogatást nyújtson. 

 
2. § 

 
Jelen rendelet hatálya az Önkormányzat közigazgatási területén bejelentett 
székhellyel rendelkező és az 5. §-ban meghatározott egyéb feltételeknek 
megfelelő társas vállalkozásokra és egyéni vállalkozókra (a továbbiakban 
együtt: vállalkozás) terjed ki. 
 

3. § 
 

Az Önkormányzat a jelen rendeletben meghatározott támogatás (a 
továbbiakban: támogatás) céljára az éves költségvetési rendeletében külön 
előirányzatként keretösszeget állapít meg. 
 

4. § 
 

(1) A támogatás pályázati úton nyerhető el. 
  (2) A támogatást az Önkormányzat vissza nem térítendő 
kamattámogatás formájában nyújtja, amelyet a támogatott vállalkozás 
kizárólag a (3) bekezdésben meghatározott üzleti célú pénzintézeti hitele (a 
továbbiakban: hitel) kamatainak törlesztéséhez használhat fel. 
  (3) A támogatás az alábbi hitelekhez kapcsolódóan igényelhető, illetve 
használható fel: 
   a) beruházási mikro hitel; 



 2 

   b) forgóeszköz mikro hitel; 
   c) Széchenyi Kártya hitel; 
   d) egyéb fejlesztési célú hitel. 
 

A pályázaton való részvétel feltételei 
 

5. § 
 
A pályázaton az a devizabelföldi vállalkozás vehet részt, amely 
   a) rendelkezik legalább egy teljes lezárt üzleti évvel és arra vonatkozóan a 

számviteli törvény szerinti éves beszámolóval vagy azzal egyenértékű 
adóbevallással, és 

   b) éves nettó árbevétele a pályázat kiírását megelőző lezárt teljes üzleti 
évben nem haladta meg a 200.000.000,- Ft-ot, és 

   c) székhelye a pályázat kiírását megelőzően már legalább egy éve az 
Önkormányzat közigazgatási területén van bejelentve. 

 
6. § 

 
  (1) A pályázaton nem vehet részt az a vállalkozás, 
   a) amelynek támogatására az Önkormányzat más pályázati rendszert 

működtet; 
   b) amelynek lejárt köztartozása van (ide nem értve a jogerős adóhatósági 

határozattal átütemezett tartozást); 
   c)  amelyet a kérelem benyújtását megelőző hat hónapon belül a munkaügyi 

ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvényben felsorolt szabályok 
megsértéséért munkaügyi bírsággal sújtottak; 

   d) amely ellen végrehajtási eljárás van folyamatban (ide nem értve azt az 
esetet, ha a végrehajtás alapjául szolgáló köztartozást az adóhatóság 
jogerős határozatával átütemezte); 

   e) amelynek adószámát a pályázat kiírását megelőzően egy éven belül az 
adóhatóság felfüggesztette; 

   f) amely nem rendelkezik a támogatás alapjául szolgáló hitel 
felhasználásával végzett tevékenységéhez szükséges hatósági 
engedélyekkel; 

   g) amely a hitelét az exporthoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységéhez, 
Illetve a kereskedelmi fuvarozás területén működő vállalkozás 
teherszállító jármű megvásárlásához használja fel. 

  (2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően a pályázaton nem vehet 
részt az a társas vállalkozás, 
   a) amelyben az állam vagy az Önkormányzat – közvetlenül vagy közvetett 

módon – 25 %-ot meghaladó tőkerészesedéssel rendelkezik; 
   b) amelynek a legfőbb szervében  az államot vagy az Önkormányzatot – 

közvetlenül vagy közvetett módon – megillető szavazati jog aránya 
meghaladja a 25 %-ot; 

   c) amely ellen csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás van 
folyamatban; 

   d) a cégbejegyzésre kötelezett vállalkozás a cégjegyzékben nem szerepel 
vagy még bejegyzés alatt áll. 
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7. § 
 
Pályázni lehet 

a) a pályázat benyújtásakor már meglévő, vagy 
b) a pályázat kiírását követően három hónapon belül megkötésre kerülő  

hitelszerződés kamattámogatására. 
 

A támogatás mértéke 
 

8. § 
 
  (1) A támogatás mértéke a hitel mindenkor fennálló tőkeösszegének 
legfeljebb évi 3 %-a.  
  (2) Az egy vállalkozás részére megállapított éves támogatás alapja a 
mindenkor fennálló tőkeösszeg, de legfeljebb 10.000.000,- Ft. 
  (3) A támogatás időtartama beruházási hitel esetében legfeljebb 2 év, 
más hitel esetében legfeljebb 1 év  lehet. 
 

A támogatás folyósítása 
 

9. § 
 
  (1) A támogatás folyósítása negyedévente, utólag, elszámolás alapján  
történik. 
  (2) A támogatás negyedévenkénti időarányos részének folyósítására a 
támogatott vállalkozás által benyújtott, a támogatás alapjául szolgáló hitel 
előző negyedévi törlesztését igazoló bizonylatok alapján, a tényleges 
kifizetések figyelembe vételével kerül sor. A benyújtott bizonylatoknak 
tartalmazniuk kell az adott időszakban teljesített tőketörlesztés, 
kamattörlesztés és kezelési költség összegét, illetve a fennálló tőketartozás 
összegét. 
  (3) A bizonylatok benyújtásának rendjét és határidejét, illetve az 
elszámolás részletes szabályait a támogatási szerződésben kell rögzíteni. 
 

10. § 
 
  (1) A támogatás folyósítását meg kell szüntetni, ha a vállalkozás  
   a) a hitelt visszafizette, vagy törlesztési kötelezettsége bármely oknál 

fogva megszűnt; 
   b) a hitel törlesztésében 30 napot meghaladó késedelembe esett; 
   c) vele szemben a 6. §-ban meghatározott valamely kizáró ok a támogatás 

odaítélését követően következett be. 
  (2) A Vállalkozás az (1) bekezdésben meghatározott okok 
bekövetkezését 8 napon belül köteles bejelenteni az Önkormányzatnak. 
 

11. § 
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A vállalkozás a jogosulatlanul igénybe vett támogatást – a Polgári 
Törvénykönyv szerinti késedelmi kamatokkal növelt összegben – köteles az 
Önkormányzat részére visszafizetni. 
 

A pályázati eljárás szabályai 
 

12. § 
 
  (1) A pályázatot a polgármester írja ki. 
  (2) A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell:  
   a) a pályázat célját; 
   b) a pályázat benyújtására jogosultak körét; 
   c) a pályázat teljes keretösszegét; 
   d) az egy pályázó által elnyerhető támogatás legmagasabb összegét;, a 

támogatás felhasználásának feltételeit; 
   e) a pályázat benyújtásának módját, határidejét és helyét, a 

formanyomtatványok elérhetőségét; 
   f) a pályázat lebonyolítása során irányadó határidőket; 
   g) a pályázat elbírálása szempontjából lényeges egyéb körülményeket; 
   h) a pályázattal kapcsolatos részletes tájékoztatás elérhetőségét. 
  (3) A pályázati kiírást a helyi sajtó és az internet útján közzé kell tenni. 

 
13. § 

 
  (1) A pályázatokat írásban, pályázati formanyomtatványon, a pályázati 
kiírásban meghatározott határidőn belül lehet benyújtani. 
  (2) A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 
vagy postai úton lehet benyújtani. 
  (3) A pályázathoz csatolni kell: 
   a) a pályázati formanyomtatvány mellékletét képező aláírt nyilatkozatokat 

arról, hogy a pályázóval szemben kizáró ok nem áll fenn; 
   b) a pályázat kiírását megelőző üzleti év számviteli törvény szerinti 

beszámolóját vagy az azzal egyenértékű adóbevallását vagy azok hiteles 
másolatát; 

   c) 30 napnál nem régebbi cégkivonatot vagy a vállalkozói igazolvány 
hitelesített másolatát. 

 
14. § 

 
  (1) A pályázatok értékelésére a polgármester három tagból álló bíráló 
bizottságot kér fel. A bíráló bizottság egy tagjára a Budapesti Kereskedelmi és 
Iparkamara Újpesti Szervezete javaslatot tehet. 
  (2) A bíráló bizottság javaslatot tesz  
   a) az érvényes és az érvénytelen pályázatok körének meghatározására; 
   b) a bírálati szempontok meghatározására; 
   c) az érvényes pályázatok rangsorolására; 
   d) a pályázat nyerteseinek személyére és a támogatásuk mértékére. 
  (3) A bíráló bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. Működési 
rendjét a bizottság egyebekben maga határozza meg. 
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15. § 
 
  (1) Érvénytelen a pályázat, ha nem felel meg a jelen rendeletben, illetve 
a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek.  
  (2) A pályázat érvénytelenségét a polgármester állapítja meg. Erről – az 
ok megjelölésével – az érintettet értesíteni kell. 
 

16. § 
 
Amennyiben a rendelkezésre álló keretösszeg nem fedezi az összes igényt, 
úgy az egyes pályázók támogatása a 8. §-ban meghatározottnál alacsonyabb 
mértékben is megállapítható. 
 

17. § 
 
A pályázatok elbírálásáról és a nyertes pályázók kiválasztásáról, illetve a 
támogatásuk mértékéről – a bíráló bizottság előkészítését követően - a 
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság dönt.  
 

18. § 
 
  (1) A nyertes pályázókkal az Önkormányzat támogatási szerződést köt. 
  (2) A szerződés megkötése előtt a jogosultnak okiratokkal igazolnia kell, 
hogy vele szemben a 6. §-ban meghatározott kizáró ok nem áll fenn. 
 

Záró rendelkezések 
 

19. § 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen rendelet 
végrehajtása, illetve a pályázat lebonyolítása érdekében szükséges 
intézkedések megtételére. 
 

20. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
 

 
 

 
Dr. Vitáris Edit 

jegyző 
 Dr. Derce Tamás 

polgármester 
 
 


