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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
a támogatási szerződés l számú mellékletét képező
számlaösszesítőhöz

A támogatott a nevére kiállított kereskedelmi gázolaj (üzemanyag) számlái közül csakis
azokat rögzítheti a számlaösszesítőben, amelyek
- teljesítési és kifizetési időpontja is 2012. 0l. 0l. és 2012. 08. 31. közötti időszakra
esik
- kifizetését bankszámla kivonatok hiteles másolatával, készpénzes vásárlás esetén
az eladó által kiállított befizetési pénztárbizonylat hiteles másolatával tudja igazolni
A számlák rögzítésekor csak és kizárólag a végösszeg elnevezésű narancssárga oszlopba
szabad a számla bruttó végösszegét képező számokat beírni, az Áfa nettó érték és a nettó
érték 70 % -a oszlopok összegeit a program automatikusan számolja és beírja.
Az excel tábla 3 oldalon keresztül folyamatosan adja össze a beírt összegeket, minden oldal
alján külön összesítve a göngyölítetten összeadott számokat.
A támogatottnak annyi gázolaj számlát kell rögzítenie, hogy a "nettó érték 70 %-a" című
oszlop számsorának összege elérje, vagy meghaladja a támogatásként odaítélt és a támogatási
szerződésben szereplő támogatási összeget.
A rögzített számlák EREDETI példányára a fénymásolás előtt minden esetben rá kell írni az
,,Kétpói önkormányzat egyedi támogatása" szöveget.
A számlaösszesítő mellékleteként be kell csatolni:
• az "Kétpói önkormányzat egyedi támogatása'' szöveggel ellátott számlák
fénymásolatát, melyekre kék színű tollal rá kell írni "az eredetivel mindenben
megegyező" szöveget, alája pedig az aktuális napi dátumot is
• az eredetivel mindenben megegyező" szöveg és dátum alatt a támogatott
képviselőjének (ügyvezetőjének) kék tollal és cégszerűen alá kell írnia a fénymásolt
számlát és azt le is kell bélyegezni a cég hivatalos pecsétjével
• a számlák kifizetését igazoló banki átutalások, készpénzes kifizetés esetén a bevételi
pénztárbizonylat fénymásolatát, melyekre kék színű tollal rá kell írni ,,az eredetivel
mindenben megegyező" szöveget, alája pedig az aktuális napi dátumot is
• az eredetivel mindenben megegyező" szöveg és dátum alatt a támogatott
képviselőjének (ügyvezetőjének) kék tollal és cégszerűen alá kell írnia a fénymásolt
banki átutalásokat, készpénzes kifizetés esetén a bevételi pénztárbizonylatot és azt le
is kell bélyegezni a cég hivatalos pecsétjével

A kitöltött számla összesítőt ki kell nyomtatni és a támogatottnak cégszerűen alá kell írni és
lebélyegezni.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

"KÉTPÓ KÖZSÉGÉRT 2012. ÉVBEN"
Kétpói székhelyű/telephelyű vállalkozások
részére

Kétpó Község Önkormányzata pályázatot hirdet az Kétpó község közigazgatási
területén székhellyel, vagy telephellyel rendelkező egyéni és társas vállalkozások részére
"KÉTPÓ KÖZSÉGÉRT 2012. ÉVBEN" elnevezéssel. A nyertes pályázó 70%
intenzitású vissza nem térítendő támogatásban részesül.
A pályázat célja:
Az Kétpó község közigazgatási területén letelepedett és ott működő vállalkozások
segítése, a vállalkozások és az önkormányzat működésének biztosítása.
Nem nyújtható támogatás:
a) a l04/2000/EK tanácsi
rendelet hatálya alá tartozó, halászathoz
akvakultúrához kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozások számára;
b)

vagy

harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos
tevékenységek támogatására, nevezetesen az exportált mennyiségekhez
közvetlenül kapcsolódó támogatás; értékesítési hálózat kialakításával és
működtetésével vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb
folyó kiadásokkal kapcsolatos támogatás;

c) az import áruk helyett hazai áru használata érdekében;
d) az 1407/2002/EK
rendelet értelmében
a
szénágazatban
tevékenységet vállalkozásoknak nyújtott támogatás;
e) a teherszállító járművek megvásárlására
működő vállalkozások ·számára;

a

kereskedelmi

fuvarozás

folytató
terén

f) a nehéz helyzetben lévő vállalkozások számára.
Támogatást igényelheti:
A vállalkozás által
- Kétpó k ö z s é g közigazgatási területén 20l2. augusztus 31-ig megvalósított
és befejezett beruházások 2012. január 0 l és 2012. augusztus 31 közötti
időszakban kifizetett költségeinek részbeni utólagos megtérítéséhez,

- 20 12. január 01. és 2012. augusztus 31. között visszafizetett beruházási, vagy forgóeszköz
hitelek részbeni utólagos megtérítéséhez,
- tehergépjárműnek nem minősülő gép, berendezés, eszköz után 2012. január 01. és
20l2. augusztus 31. között kifizetett lízingdíjak részbeni utólagos megtérítéséhez,
- 2012. január 01 . és 2012. augusztus 31. között vásárolt tehergépjármű
üzemanyag
(kereskedelmi gázolaj) költség részbeni utólagos megtérítéséhez,
- 2012. január 0 1 -én meglévő alkalmazotti létszám 2012. augusztus 31-ig
kifizetett munkabérének részbeni utólagos megtérítéséhez akkor, ha az
alkalmazott 2013. év végéig történő foglalkoztatása biztosított.

Támogatás csak a támogatott projekt érdekében kifizetett nettó (Áfa nélküli)
összegek 70%-ig kérhető. A vállalkozásoknak 30% saját forrást kell biztosítaniuk.
A vállalkozás által egyidejűleg több fajta támogatás is igényelhető!
A vállalkozás által igényelt támogatások összege nem haladhatja meg a vállalkozás által
2012. évben Kétpó Község Önkormányzati Adóhatósága részére befizetett gépjármű adó
70%-t !
Pályázatot nyújthat be:
A Kétpó község közigazgatási területén székhellyel, vagy telephellyel rendelkező egyéni
és társas vállalkozás, amennyiben
-2012.évben nincs köztartozása Kétpó Község Önkormányzati Adóhatósága felé
- 2012. évi gépjármű adó fizetési kötelezettsége eléri az 5.000.000,- Ft-ot.
- a bármely forrásból csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás
támogatástartalma-három pénzügyi év vonatkozásában- nem haladhatja meg
a 200. OOO eurónak, a közúti szállítási ágazat esetében a 100. OOO eurónak
megfelelő forintösszeget.
Az „KÉTPÓ KÖZSÉGÉRT 2012. ÉVBEN” pályázat alapján nyújtott támogatás
csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Közösséget létrehozó
Szerződés 87. és 88. cikkelyének a csekély összegű (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) szabályai alapján
lehet nyújtani.
Egy vállalkozásnak bármely forrásból csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt
támogatás támogatástartalma - három pénzügyi év vonatkozásában - nem haladhatja meg
a 200. OOO eurónak, a közúti szállítási ágazat esetében a 100. OOO eurónak

megfelelő forintösszeget.
A pályázat
benyújtásakor
az érintett
vállalkozás írásos 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.
A támogatás benyújtásakor az érintett vállalkozás í r á s o s formában készített
nyilatkozatot köteles eljuttatni a támogató részére arról, hogy a vállalkozás által
megfizetett gépjármű adó egyébként adótitok körbe tartozó - megfizetett összegét a
támogatási eljárás lebonyolítása során az önkormányzat nyilvánosságra hozhassa,
vagy harmadik személy részére megismerhetővé tegye.
A támogatás benyújtásakor az érintett vállalkozás írásos formában
nyilatkozatot köteles eljuttatni a támogató részére a közpénzekből
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról.

készített
nyújtott
szerinti

Ha uniós állami támogatási szabály másként nem rendelkezik, nehéz helyzetben lévő
vállalkozás NEM részesülhet állami támogatásban.
Egy vállalkozás akkor tekinthető nehéz helyzetben lévőnek, a az képtelen - akár saját
erejéből, akár pedig a tulajdonosai, részvényesei vagy a hitelezői által biztosított
források
révén - arra, hogy megállítsa a veszteségek halmozódását, amely a hatóságok
külső beavatkozása nélkül teljes bizonyossággal azt eredményezné, hogy rövid- vagy
középtávon feladja üzleti tevékenységét.
Valamely vállalkozás méretétől, illetve·a körülményektől függetlenül akkor minősül
nehéz helyzetben lévőnek az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló
37/2012. (Ill. 22.) Korm. rendelet alapján, ha:
"6. § (l) Ha uniós állami támogatási szabály másként nem rendelkezik,
nehéz helyzetben lévő vállalkozás nem részesülhet állami támogatásban. Egy
vállalkozás akkor tekinthető nehéz helyzetben lévőnek, ha az képtelen - akár
saját erejéből, akár pedig a tulajdonosai, részvényesei vagy a hitelezői által
biztosított források révén - arra, hogy megállítsa a veszteségek halmozódását,
a m e l y a hatóságok külső beavatkozása n é l k ü l teljes bizonyossággal a z t
eredményezné, hogy rövid- vagy középtávon feladja üzleti tevékenységét.
(2) Valamely vállalkozás méretétől, illetve a körülményektől függetlenül akkor
minősül nehéz helyzetben lévőnek, ha
a) korlátolt felelősségi alapon működő társaság esetén jegyzett tökéjének
több mint a fele nincs meg, és annak több mint egynegyede az előző 12
hónap során veszett el,
b) olyan társaság esetén ahol legalább egyes tagok korlátlan felelősséggel
bírnak a társaság tartozásai tekintetében, a társaság könyveiben kimutatott
tökének több mint a fele nincs meg, és annak több mint egynegyede az előző

12 hónap során veszett el vagy
c) az adott vállalkozás - függetlenül a vállalkozási
a felszámolási eljárás kritériumainak.

formától - megfelel

(3) Valamely vállalkozás a (2) bekezdésben meghatározott feltételek hiányában különösen
olyan esetekben is nehéz helyzetben lévőnek tekintendő, ha veszteségei nőnek, forgalma
csökken, leltári készletei felhalmozódnak, fölös kapacitása megemelkedik, megrendelésállománya jelentős mértékben csökken, pénzforgalma csökken, adóssága nő, a nettó
eszközérték leírása csökken, vagy teljesen leírásra kerül."
Csak az a vállalkozás pályázhat, amely mindenben megfelel az ismertetett pályázati
feltételeknek.
A pályázatokat a képviselő-testülethez címezve lehet benyújtani, a mellékelt pályázati
adatlapon 2012. október 31. déli 12,00 óráig.
A beérkezett pályázatokat a képviselő-testület értékeli.
A nyertes pályázókkal a képviselő testület döntését követően, legkésőbb 2012. november
30-ig kerülnek megkötésre a támogatási szerződések.
A kedvezményezett köteles a támogatásokkal kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a
támogatási döntés napjától számított tíz évig megőrizni.
A pályázatot, mellékleteivel együtt, egy példányban kell benyújtani Kétpó Község
képviselő-testületéhez (5411 Kétpó, Almásy tér 1.) "KÉTPÓ KÖZSÉGÉRT
2012.ÉVBEN'' megjelöléssel.
Pályázati űrlap átvehető:
Kétpó Község Polgármesteri Hivatalában (5411 Kétpó, Almásy tér 1.) vagy letölthető a
www.ketpo.hu honlapról.
A nyertes pályázatokat, elbírálás után az előbbi portálon megjelenítjük.
A hiányosan, vagy nem megfelelően kitöltött, valamint a határidő után beérkezett
pályázatok érvénytelenek, elbírálásukra nem kerül sor. Kérjük a vállalkozás vezetőjének
nevét és "megbízható" telefonos elérhetőségét feltüntetni.
A pályázat beérkezésének pontos határideje:2012.október 31. 12.00. óra.
(Az ez után beérkező pályázatokat nem áll módunkban befogadni!)
Kétpó, 2012. szeptember 11.

Kétpó Község
Önkormányzata
Támogatást nyújtó Képviseletében
Boldog István
polgármester

KÉTPÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
5411 Kétpó, Almásy tér 1.

PÁLYÁZATI ADATLAP
Jelentkezés az "KÉTPÓ KÖZSÉGÉRT 2012.
ÉVBEN" kétpói székhelyű/telephelyű vállalkozások
részére meghirdetett pályázatra

l. A pályázó szervezet adatai
Név:.................................................

A Képviselő-testület javaslata:

Cím: .............................................
................ .................. ...... ..•. ………………………………..
Honlap ha van:.............................
Bankszámla vezetö pénzintézet neve:
Bankszámlaszám:................................
Adószám: .................................
Szervezeti vezető: ........................
Telefon/e-mail-je:.....................

Indoklás (ha van): .........................

A pályázati kapcsolattartó személy
Neve:........................................
Címe:............................................... .

Az igényelt támogatás: ..................

Telefonszárna: .............................
E-mail: ...•••........••., .....................
A megítélt támogatás: ...................
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2. A pályázati cél rövid megfogalmazása:

3. A pályázati célprojekt részletes kifejtése: ................................................

4. Az idei és az ezt megelőző 2 évben kapott kis összegű (de minimis) támogatások
felsorolása:
Támogatásból megvalósult cél Támogatást nyújtó szervezet Kapott összeg

„ .KÉTPÓ KÖZSÉGÉRT 2012. ÉVBEN"
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4. Igényelt támogatás összege
Támogatott projekt

Pályázó által
kifizetett
nettó
bekerülési
összeg

Igényelt
támogatás
összege

1 Kétpó község közigazgatási

területén 20l2. augusztus 31-ig
megvalósított
és
befejezett
beruházások 2012. január 0l. és
2012.
augusztus 31.
közötti
időszakban kifizetett költségeinek
részbeni utólagos rnegtérítéséhez,
2 2012. január 01. és 2012.
augusztus 31. között visszafizetett
beruházási, vagy forgóeszköz hitelek
· részbeni utólagos megtérítéséhez,

3 Tehergépjárműnek nem minősülő

gép, berendezés, eszköz után
2012. január 01.. és 2012.
augusztus 31. között kifizetett
lízingdíjak
részbeni
utólagos
megtérítéséhez,
2012.
4 2012. január 01. és
augusztus 31. között vásárolt
tehergépjármű
üzemanyag
(kereskedelmi
gázolaj)
költség
részbeni utólagos rnegtérítéséhez;
január O l-én meglévő
alkalmazotti
létszám
2012.
augusztus
31-ig
kifizetett
munkabérének részbeni utólagos
megtérítéséhez akkor, ha az
alkalmazott 2012. év végéig
történő foglalkoztatása biztosított.

5 2012.

6

Összen:

Kelt: 2012. ……....................... hó ................napján
a pályázó szerv vezetője
(ph)
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Bizottság javaslata
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Pályázat 2. számú rnelléklete
NYILATKOZAT
a csekély összegű (de minimis) támogatások összegéről,
hiányáról

A pályázó neve:
Természetes személy lakcírne:
Születési helye, ideje:
Gazdasági társaság esetén székhelye:
Cégjegyzékszárna:
Adószáma:
Képviselőjének neve:

Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy 201 2. évben és az azt megelőző
két pénzügyi évben csekély összegű (de minimis) támogatásban az általam vezetett gazdasági
társaság
nem részesült

□

az alábbiak szerint részesült:

□

Az idei és az elmúlt 2 évben kapott kis összegű (de minimis)
támogatások felsorolása:
·
Támogatásból megvalósult cél Támogatást nyújtó szervezet Kapott összeg

Év

Kelt:

Aláírás/Cégszerű aláírás
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Pályázat 3. számú
melléklete
NYILATKOZAT
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007.évi CLXXXI.törvény
szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról
A pályázó neve:
Természetes személy lakcíme:
Születési helye, ideje:
Gazdasági társaság esetén
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Képviselőjének neve:

székhelye:

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
(Knyt.)
-6.§ (l) bekezdése szerinti összeférhetetlenség
l. nem áll fenn vagy
2.fennáll az •••pont alapján
-8.§ (l) bekezdése szerinti érintettség
1. nem áll fenn vagy
2.fennáll az ••• pont alapján

□
□

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:

Kijelentem, hogy az
intézkedtem:

összeférhetetlenség megszüntetésére

az alábbiak

szerint

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.

Kelt:

Aláírás/Cégszerű aláírás
"KÉTPÓ KÖZSÉGÉRT 2012. ÉVBEN"
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A 2007. évi CLXXXI. törvény hivatkozott szakaszainak pontos szövege a hátoldalon
olvasható!
6.§ (l) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság.
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy
szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti
egysége, amelyben az a) c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az
alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, a társadalmi
szervezet, az egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
j) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi
személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége,
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást
kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
jb) amely a pályázat kifogását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított
országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon
közzétették.

8.§ (l) Ha a pályázó
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó
szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy
szakszervezet, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő,
az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy a
társadalmi
szervezet
ügyintéző
vagy képviseleti szervének tagja, köteles
kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat
benyújtásával egyidejűleg.
(2) Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a
támogatási döntés előtt következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül
kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét.
(3) Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem
részesülhet.
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Pályázat 4. számú melléklete
NYILATKOZAT
nehéz helyzetű vállalkozásról
A pályázó neve:
Természetes személylakcíme:
Születési helye, ideje:
Gazdasági társaság esetén székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Képviselőjének neve:
Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy az általam vezetett
gazdasági társaságra vonatkozóan jelenleg az alábbiakban felsorolt a)-d)kritériumok
Egyike sem áll fenn

□

Közül az alábbi áll fenn:

□

Kritériumok
a) korlátolt felelősségi alapon működő társaság esetén jegyzett tökéjének több mint a
fele nincs meg, és annak több mint egynegyede az előző 12 hónap során veszett el,
b) olyan társaság esetén, ahol legalább egyes tagok korlátlan felelősséggel bírnak a
társaság tartozásai tekintetében, a társaság könyveiben kimutatott tökének több mint
a fele nincs meg, és annak több mint egynegyede az előző 12 hónap során veszett el
vagy
c) az adott vállalkozás - f ü ggetlenül a vállalkozási formától - megfelel a
felszámolási eljárás kritériumainak.
d) a vállalkozás veszteségei nőnek, forgalma csökken, leltári készletei felhalmozódnak,
fölös kapacitása megemelkedik, megrendelés-állománya jelentős mértékben
csökken, pénzforgalma csökken, adóssága nő, a nettó eszközérték leírása csökken
vagy teljesen leírásra kerül.

Kelt:

Aláírás/Cégszerű aláírás
.,KÉTPÓ KÖZSÉGÉRT 2012. ÉVBEN"
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Pályázat 5. számú melléklete
NYILATKOZAT
Adótitok alóli felmentésről

A pályázó neve:
Természetes személy lakcíme:
Születési helye, ideje:
Gazdasági társaság esetén székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Képviselőjének neve:

Az általam vezetett gazdasági társaságra vonatkozó és adótitkot képező helyi iparűzési adó és
gépjárműadó 2012 évi befizetésének összegét a pályázat elbírálása során a településfejlesztési
bizottság tagjai, Kétpó Község Képviselő testületének tagjai, valamint a község lakói az
önkormányzat honlapját olvasva

Megismerhetik

□

Nem ismerhetik meg

□

Kelt:

Aláírás/Cégszerű aláírás
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Pályázat 6 számú melléklete

NYILATKOZAT
Alkalmazott 2012 évi
továbbfoglalkoztatásáról
A pályázó neve:
Természetes
személy
Születési helye, ideje:

lakcíme:

Gazdasági társaság esetén székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Képviselőjének neve:
Az általam vezetett gazdasági társaság kötelezettséget vállal arra, hogy
Név: .......... ………………………………………………………
Szül idő, anyja neve................................................................................
Lakcíme:......................................................................................................................
.
Alkalmazott dolgozó munkaviszonyát 2013. év december 31-ig munkáltatói rendes
felmondással nem szünteti meg.
Tudomásul veszem, hogy a fent megnevezett dolgozó munkaviszonyának. rendes
felmondással történő megszüntetése esetén a 20l2. évre kapott munkabér támogatás
összegét kamatostul vissza kell fizetni a támogatónak.

Kelt:

Aláírás/Cégszerű aláírás
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TÁMOGATÁSI SZERZÖDÉS

Amely létrejött egyrészt:
Másrészt:

Kétpó Község Önkormányzata 5411 Kétpó, Almásy tér 1.
mint támogató
a............................. mint támogatott között alulírott
napon és helyen az alábbiak szerint:

1.1 Kétpó Község önkormányzatának képviselő- testülete a ../2012 (………..) Kt.
határozatával pénzügyi forrást hozott létre az Kétpói székhellyel, vagy telephellyel
rendelkező vállalkozások (továbbiakban: Kétpói vállalkozások) támogatása céljából.
A támogatásokhoz szükséges pénzügyi forrást az Kétpói vállalkozások által 2012.
évben befizetett helyi iparűzési adó és gépjármű adó biztosítja.
2./ A támogatott - mint Kétpói telephellyel, cégjogi értelembe fiókteleppel rendelkező
gazdasági társaság - pályázati kérelmet nyújtott be a támogató képviselő-tetsülethez,
kérve, hogy a vállalkozás részesüljön. . ........
Ft. vissza nem térítendő
támogatásban a fuvarozást végző teher gépjárművei által 2012. évben elfogyasztott
kereskedelmi gázolaj (üzemanyag) vételárának részbeni, utólagos megtérítése
érdekében.
3.1 A támogató képviselő-testülete a 2012. ........-án meghozott ..../2012 (......) Kt.
határozatával úgy döntött, hogy ........... Ft. azaz: ............Forint összegű egyszeri,
vissza nem térítendő támogatást nyújt a pályázó részére az alábbi feltételekkel:
a.)

a támogatás csak a támogatott által 2012. 01. 01. és 2012. 08. 31. közötti
időszakban vásárolt és kifizetett kereskedelmi gázolaj (üzemanyag) nettó
(Áfa nélküli) vételárának 70%-ig terjed, lO% önrész a támogatottat terheli.

b.)

a támogatottnak kötelessége kitölteni ezen Szerzödés l számú
mellékletét képező számla összesítőt a mellékelt kitöltési útmutató
alapján akként, hogy a "nettó érték 70%-a.. oszlop ,,összesen" sorában a
számlák adatainak rögzítése után ......... Ft. vagy azt meghaladó
pénzösszeg szerepeljen.

c.)

A testületi döntés alapján nyújtott támogatás csekély összegű
támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Közösséget létrehozó
Szerzödés 87. és
88. cikkelyének a csekély összegű (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) szabályai alapján lehet nyújtani.

d.)

A támogatot tnak bármely forrásból csekély összegű támogatási

e.)

f.)

jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma - három pénzügyi év
vonatkozásában - nem haladhatja meg a 200. OOO eurónak, a közúti
szállítási ágazat esetében a 100. OOO eurónak megfelelő forintösszeget. A
támogatott ezen Szerzödés 2. sz mellékletét képező nyilatkozatot köteles
eljutta1ni a támogató részére a vállalkozás által a m e g e l ő z ő két
pénzügyi évben és a f o l ya m a t b a n lévő pénzügyi évben kapott
valamennyi csekély összegű (de minimis) támogatásról.
A támogatott e z e n szerződés 3 sz. mellékletét k é p e z ő nyilatkozatot
k ö t e l e s eljuttatni
a támogató részére a közpénzekből nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXX.XI. Törvényszerinti
összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról
A támogatott ezen szerződés 4 sz. mellékletét képező nyilatkozatot
köteles eljuttatni a támogató részére arról, hogy nem minősül nehéz
helyzetben lévő vállalkozásnak

g.) A támogatott köteles benyújtani a támogató részére az Kétpói Önkormányzati
Adóhatóság igazolását arról, hogy a helyi adóhatóság felé köztartozása
nincs

4.)

A támogató felhívja a támogatott figyelmét arra, hogy a csekély összegű
támogatási jogcímen n y ú j t o t t támogatáshoz k a p c s o l ó d ó m i n d e n iratot az
odaítélést k ö v e t ő l O évig meg kell őriznie és a támogatást n y ú j t ó ilyen irányú
felhívása e s e t é n azokat köteles bemutatni. A csekély összegű támogatási
jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon
belül információt kell szolgáltatni.

5.) Ha uniós állami t á m o ga t á s i sz a b ál y m á s k é n t n e m rendelkezik, n e h é z
helyzetben lévő vállalkozás n e m részesülhet á l l a m i t ám o gat ás b an . Egy
v á l l a l k o z á s a k k o r tekinthető nehéz helyzetben lévőnek, ha az képtelen - akár
saját erejéből, akár pedig a tulajdonosai, részvényesei vagy a hitelezői által
biztosított források révén - arra, hogy megállítsa a veszteségek halmozódását,
amely a hatóságok külső beavatkozása nélkül teljes bizonyossággal azt
eredményezné, hogy rövid- vagy középtávon feladja üzleti tevékenységét.
Valamely vállalkozás méretétől, illetve a körülményektől függetlenül akkor
minősül nehéz helyzetben lévőnek, ha
a) korlátolt felelősségi alapon működő társaság esetén jegyzett tökéjének
több mint a fele nincs meg, és annak több mint egynegyede az előző 12
hónap során veszett el,
b} olyan társaság esetén, ahol legalább egyes tagok korlátlan felelősséggel
bírnak
a társaság tartozásai tekintetében, a társaság könyveiben kimutatott tökének
több mint a fele nincs meg, és annak több mint egynegyede az előző 12
hónap során veszett el vagy
c} az adott v állalkozás - függetlenül a v á l l a l k o z á s i formától – m e g f e l e l a
felszámolási eljárás kritériumainak.

Valamely vállalkozás a (2) bekezdésben meghatározott feltételek hiányában
különösen olyan esetekben is nehéz helyzetben lévőnek tekintendő, ha
veszteségei nőnek, forgalma csökken, leltári készletei felhalmozódnak, fölös
kapacitása megemelkedik, megrendelés-állománya jelentős mértékben csökken,
pénzforgalma csökken, adóssága nő, a nettó eszközérték leírása csökken,
vagy teljesen leírásra kerül.
6.) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben ezen támogatási
szerződés
3. pontjában foglalt feltételeket l e gkésőbb 2012. november 15-ig a támogatott
n e m teljesíti, a támogató jogosult e támogatási szerződéstől elállni. Az elállás a
támogatási szerződést a megkötésére visszamenőleges hatállyal megszünteti és a
szerződés megkötése előtti eredeti állapotot állítja vissza. Az elállási nyilatkozatot
a másik félhez ajánlott levélben kell megküldeni, amely átvétel hiányában öt
munkanapon belül kézbesítettnek tekintendő.
A felek megállapodnak abban is, hogy a támogatási szerződés elállás miatti
megszűnése esetén a támogatott sem kártérítésre, sem bármilyen egyéb juttatásra,
vagy e l l e n t é t e l e z é s r e semmilyen jogcímen nem jogosult.
7.) A támogató ezen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy az
..... Ft egyedi támogatási összeget a támogatási szerződés teljesítésétől
számított 08 napon belül átutalja a támogatott ezen szerződésben megadott
bankszámlájára A támogatási szerződés azon a napon válik teljesítetté, amikor
a támogatott a jelen szerződés 3. pontjában felsorolt valamennyi támogatási
feltételt teljesítette és annak okiratait és nyilatkozatait Kétpó község
polgármestere részére átadta.
8.) Ezen szerződésben nem szabályozott esetekre az 1959. évi IV. törvény (Ptk), a
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény, valamint az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló
37/2012. (III. 22.) Korm. rendelet vonatkozó előírásait kell alkalmazni.
A felek képviselői ezt
helybenhagyólag aláírták.

a

támogatási szerződést elolvasás és

megértés után

Kétpó, 2012. .......

Kétpó Község Önkormányzata
Boldog István polgármester
támogató

támogatott

