
1

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
9/2011. (IV. 28.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a Szerencs város közigazgatási területén működő kisvállalkozások támogatásról szóló 
7/2010(III.18.) rendelet módosításáról

     Szerencs Város Képviselő-testülete a  Szerencs város közigazgatási területén működő 
kisvállalkozások támogatásról szóló 7/2010(III.18.) önkormányzati rendeletét ( továbbiakban
„R”) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A „R” 2.§-ának (1) bekezdése az alábbiak szerint változik:

(1) A pályázat keretében rendelkezésre álló keretösszeg 2011. évben 3 millió forint.

2. §

A „R” 4.§-ának (4) bekezdése kiegészül az alábbi d), e) és f) pontokkal:

„(d) az a vállalkozás, amely a tárgyévet megelőző 2 évben jelen rendelet alapján már 
részesült támogatásban,

(e) azon vállalkozó, aki a tárgyévben bármely más központi, vagy egyéb szervtől már részesült 
foglalkoztatási célú támogatásban,

(f) az a pályázó, aki az elmúlt egy évben szüntette meg a támogatással alkalmazni kívánt
munkavállaló foglalkoztatási jogviszonyát.”

3.§

A „R” 7.§-ának (2) és (3) bekezdése az alábbiakkal szerint módosul:

„(2) A munkahelyteremtő támogatás mértéke teljes munkaidős foglalkoztatás esetén a 
foglalkoztatottak éves átlagos statisztikai létszáma alapján számított növekmény után 500.000
Ft/fő/év, részmunkaidős foglalkozatás esetén pedig az itt meghatározott összeg fele. Az 
igényelhető támogatás pályázónként 1 millió Ft. Az elnyert támogatást a pályázat célját 
képező munkavállalók bér- és járulékköltségeinek fedezésére kell fordítani. 

(3) A munkahelymegtartó támogatás mértéke teljes munkaidős foglalkoztatottak után a 
megtartott munkahelyenként 200.000 Ft/fő/év, részmunkaidős foglalkoztatottak után az előbbi 
összeg fele, de pályázónként legfeljebb összesen 400.000 Ft/év. Az elnyert támogatást a
pályázat célját képező munkavállalók bér- és járulékköltségeinek fedezésére kell fordítani.” 

4. §

A „R” 9.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
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„(1) A jelen rendeletben meghatározott támogatásokat a vállalkozások pályázat útján
nyerhetik el, melyet a Pénzügyi Bizottság  a költségvetési rendelet elfogadását követő 30 
napon belül, 2011-ben május 28-ig ír ki. A pályázat benyújtására megfelelő, legalább 30 
napos határidőt kell biztosítani.”

5. §

Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2011. május 1. napján hatályát 
veszti.

Szerencs, 2011. április 28.

Dr. Ináncsi Tünde sk. Koncz Ferenc sk.
  jegyző             polgármester  


