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Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 

3/2017. (I.19.) önkormányzati rendelete 
 

a településen működő vállalkozások támogatásának helyi szabályairól 
 
 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) és (3) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. 
A rendelet célja, hatálya 

 
1. §.  (1) A helyi támogatási-rendszer bevezetésének célja Tar településen működő 

(székhellyel, vagy telephellyel rendelkező) vállalkozások, cégek támogatása a 
versenyképességük megőrzése érdekében. 

 
 (2) A rendelet hatálya kiterjed Tar község közigazgatási területén székhellyel, vagy 

telephellyel rendelkező vállalkozásokra, cégekre melyek az adott időszakban, előírt 
határidőre megfizették gépjárműadójukat és az Önkormányzat számláján az teljesült. 

 
 2. 

A kérelem benyújtásának módja, határideje 
 

2. §. (1) A támogatási kérelmet a rendelet 1. számú melléklete szerinti „Kérelem 
önkormányzati támogatás megállapítására” nyomtatványon kell benyújtani. 

 
 (2) A kérelemhez mellékelni kell az adott időszakra történt befizetés pénzügyi 

teljesítését igazoló dokumentumot. 
 
 (3) A kérelemhez mellékelni kell az adott jármű forgalmi engedélyének másolatát. 
 
 (4) A kérelmet és a szükséges igazolásokat a fizetési kötelezettséget követően, a 

teljesítést követő 30 napon belül lehet benyújtani. Támogatást 2017. I. félévében lehet 
először igényelni. 

3. 
Hatásköri rendelkezés 

 
3.§.  (1) A kérelmet és mellékleteket a Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari 

Kirendeltségére kell benyújtani. 
 

(2) A benyújtott kérelmeket a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a 
polgármester 30 napon belül bírálja el. 

 
(3) Amennyiben a kérelmező az előírt feltételeknek megfelel, úgy a polgármester a 
kérelemnek helyt ad és a jogosultságot megállapítja, amennyiben a kérelmező az előírt 
feltételeknek nem felel meg, úgy a kérelmet határozattal elutasítja. 

 
4. 

A jogosultság feltételei, mértéke 
 
4. §.  (1) Támogatást azon cégek, vállalkozások részére lehet igényelni, akik a településen 

rendelkeznek székhellyel, vagy telephellyel. 
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(2) A támogatás számítása: azon gépjárművek után képződik, melyek forgalmi 
engedélyébe székhelyként vagy telephelyként Tar település van bejegyezve és az 
adóztatási feladatok ellátására az önkormányzat illetékessége fennáll. 
 
(3) Csak az adott időszakban megfizetésre előírt, az esedékesség napjáig  megfizetett 
és a településen maradó gépjárműadó képezi a számítás alapját. 
 
(4) A támogatás mértéke Tar Község Önkormányzata számlájára megfizetett és a 
településen maradó gépjárműadó 50 %-ának megfelelő mértékű támogatás. 

 
5. 

 A támogatás folyósításának szabályai 
 

5. §.  (1) A támogatást a jogosultság alapján a kérelem benyújtását követően a teljes félévre 
meg kell állapítani, függetlenül a kérelem benyújtás időpontjától. 

 
 (2) A támogatás teljes évre is megítélhető, amennyiben teljes évre lett megfizetve a 

gépjárműadó. 
 
 (3) Új forgalomba helyezés esetén a támogatás töredék évre (félévre) is megállapításra 

kerülhet, amennyiben a jogosultság alapján a kérelem benyújtásra került. 
 

(4) Amennyiben nem a megadott határidőre teljesítette fizetési kötelezettségét, adott 
félévben nem igényelhet támogatást az adott vállalkozás. 

 
6.§. (1) A támogatás a jogosultság megállapításáról rendelkező jogerős határozat  alapján kerül 

folyósításra egy összegben a kérelmező bankszámlájára történő utalással. 
 

6. 
Állami támogatási szabályok 

7. § (1) A 4. § (4) bekezdés az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) 
bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül, amely a 1407/2013/EU bizottsági 
rendelet alapján nyújtható. 
 
(2) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 
1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély 
összegű támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) bruttó 
támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi 
árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak 
minősülő vállalkozások esetén a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, 
figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését. 
 
(3) A támogatás odaítélése során az adott pénzügyi évben, valamint az előző két 
pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatás tartalmának 
összegét kell figyelembe venni. 

 
(4) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglaltak 
kivételével nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást 
az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott kivételek 
szerint használná fel. 
 
(5) Közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatásért végző vállalkozás a 
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támogatást nem használhatja fel teherszállító jármű vásárlására. 
 

(6) A támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással a 360/2012/EU 
bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. A támogatás más 
csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély 
összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható. 
 
(7) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése 
figyelembevételével a kérelemben nyilatkoznia kell a részére a támogatás 
odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű 
támogatások támogatástartalmáról. 
 
(8) Az Önkormányzat a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően igazolja, hogy a 
kedvezményezett csekély összegű támogatásban részesült. 
 
(9) 1A támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy 
azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami 
támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi 
rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek 
meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy 
összeget. 

(10)2 A rendelet alkalmazása során a forintban meghatározott összegek euróra történő 
átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal 
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) 
Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni. 

(11)3 A kedvezményezett a támogatáshoz kapcsolódó valamennyi iratot köteles a 6. § 
(1) bekezdése szerinti határozat jogerőre emelkedésétől számított 10 évig megőrizni. 

 
7. 

Záró rendelkezések 
 
8. §. A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, a kihirdetéséről a jegyző 
gondoskodik. 
 
Tar, 2017. január  19. 
 
  Turopoli Zsolt sk.   Molnárné dr. Kontra Bernadett sk. 
  polgármester     jegyző 
 
Egységes szerkezetbe foglalva: 
 
2017. március 22. 

 
Molnárné dr. Kontra Bernadett 
jegyző  
 

 
 

                                                
1 Beiktatta: 8/2017.(III.22.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2017. március 23-tól. 
2 Beiktatta: 8/2017.(III.22.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2017. március 23-tól. 
3 Beiktatta: 8/2017.(III.22.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2017. március 23-tól. 
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A 2/2017. (I.19.) rendelet 1. számú melléklete 
 

K É R E L E M 
 

önkormányzati támogatás megállapítására 
 
 
 
Kérelmező képviselőjének neve: …………….………………………………………………… 
 
Elérhetőségek (cím, telefon, e-mail,):…………………………………………………………... 
 
Vállalkozás megnevezése:..…………………………………………………………………….. 
 
Tari székhely, illetve telephely bejegyzési ideje:………………………………......................... 
 
Tari székhely, illetve telephely bejegyzési címe:…………………………........................……. 
 
Vállalkozás tevékenysége:...……………………………………………………………………. 
 
Vállalkozás adószáma:…....……………………………………………………………………. 
 
Vállalkozás további telephelyei:………………………………………………………………... 
 
Vállalkozás számlaszáma:……..………………………………………………………………... 
 
Számítási alapot képező járművek adatai, melyek után előírt határidőre a gépjárműadót 
megfizette: 
 
  rendszám  gyártmány - típus  megfizetett gépjárműadó 

……………………..     …………………………… …………………………… 
……………………..     …………………………… …………………………… 
……………………..     …………………………… …………………………… 
……………………..     …………………………… …………………………… 
……………………..     …………………………… …………………………… 
……………………..     …………………………… …………………………… 
……………………..     …………………………… …………………………… 
……………………..     …………………………… …………………………… 
……………………..     …………………………… …………………………… 
……………………..     …………………………… …………………………… 
……………………..     …………………………… …………………………… 

 
 (felsorolás további lapon folytatható – minden oldalt a kérelmező aláírásával hitelesítsen) 
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Az alábbi nyilatkozatot csak akkor szükséges megtenni, ha a kedvezményezett vagy 
azzal egy és ugyanazon vállalkozásnak4 minősülő vállalkozás részesült csekély összegű 
támogatásban a folyó pénzügyi évben és a megelőző két pénzügyi év során bármikor. 
 
Ezúton nyilatkozom, hogy a folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi év során a 
kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a kedvezményezett az 
1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése alapján egy és ugyanazon 
vállalkozásnak minősül, Magyarországon a következő csekély összegű támogatás(ok)ban 
részesültek. 
 
Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, 
amelyekkel a kedvezményezett egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, milyen csekély 
összegű támogatás(ok)ra nyújtottak be támogatási kérelmet (az elutasított kérelmekről nem 
kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása folyamatban van). 
 
Nyilatkozatom a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8)-(9) bekezdéseiben írtak 
betartásához szükséges adatokat is tartalmazza.5 
	
 
Adatok az egy és ugyanazon vállalkozásokról 
Nyilatkozom, hogy az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése értelmében 
a kedvezményezett az alábbi vállalkozásokkal minősül egy és ugyanazon vállalkozásnak. 
Vállalkozás neve Adószáma 
  

  

  

  

  

                                                
4 „Egy és ugyanazon vállalkozás”: valamennyi vállalkozás, amelyek között az alábbi kapcsolatok legalább 
egyike fennáll: a) valamely vállalkozás rendelkezik egy másik vállalkozás részvényesei vagy tagjai szavazati 
jogának többségével; b) valamely vállalkozás jogosult kinevezni vagy elmozdítani egy másik vállalkozás 
igazgatási-, irányítási- vagy felügyeleti testülete tagjainak többségét; c) valamely vállalkozás jogosult 
meghatározó befolyást gyakorolni valamely másik vállalkozás felett az utóbbi vállalkozással kötött szerződés 
alapján vagy az annak alapító okiratában vagy társasági szerződésében meghatározott rendelkezésnek 
megfelelően; d) valamely vállalkozás, amely részvényese vagy tagja egy másik vállalkozásnak, az adott 
vállalkozás egyéb részvényeseivel vagy tagjaival kötött megállapodás szerint egyedül ellenőrzi az említett 
vállalkozás részvényesei, illetve tagjai szavazati jogának többségét. Az a)–d) pontban említett kapcsolatok 
bármelyikével egy vagy több másik vállalkozáson keresztül rendelkező vállalkozások szintén egy és ugyanazon 
vállalkozásnak minősülnek. 
5 Az egyesülés által érintett vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi csekély összegű támogatást bele kell számítani az 
egyesülés révén létrejövő, vagy jogutód pályázó csekély összegű támogatási keretébe. Az egyesülést megelőzően jogszerűen 
odaítélt csekély összegű támogatás később is jogszerű marad. 
 
Ha egy vállalkozás két vagy több vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást az 
eredetileg a támogatásban részesülő azon vállalkozásnak kell betudni, amely a csekély összegű támogatással támogatott 
tevékenységet átvállalta. Ha ennek meghatározására nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást a saját tőkének a szétválás 
tényleges időpontjában érvényes könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani a szétválás által érintett vállalkozások 
között. 
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Csekély összegű támogatások6 

Sor-
szám 

Támogatás 
jogalapja 
(bizottsági 
rendelet 
száma) 

Támogatást 
nyújtó 
szervezet 

Támogatás 
kedvezménye-
zettje és célja 
 

A támogatást 
ellenszolgáltatá
s fejében 
végzett közúti 
kereskedelmi 
árufuva-
rozáshoz vette 
igénybe? 

Kérelem 
benyúj-
tásának 
dátuma7 

Odaítélés 
dátuma 

Támogatás 
összege 

Támogatás bruttó 
támogatástartalma8 

Forint Euró Forint Euró 

           

           

           

 
Tar, 20………………………………… 
             …………………………………… 
        kérelmező aláírása 
                                                
6 Az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, valamint és az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett vállalkozások tekintetében is ki kell tölteni. 
7 Amennyiben a támogatásról még nem született döntés. 
8 Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 
37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 2. melléklete alapján. 
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A 3/2017. (I.19.) rendelet 2. számú melléklete 

 

Igazolás 

 

Alulírott …...............................................Tar Község Önkormányzata mint támogatást nyújtó képviseletében eljárva ezúton igazolom, hogy a … 
mint kedvezményezett a 1407/2013/EU bizottsági rendelet (az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély 
összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet, HL L 352., 2013.12.24.) alapján a 
következő csekély összegű támogatásban részesül: 

Támogatást nyújtó döntésének száma: 
Támogatás odaítélésének időpontja: 

A támogatás összege (bruttó támogatástartalma): 
 

Jelen igazolást a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 6. cikk (1) bekezdése alapján állítottam ki. 
 

Kelt, …................................................ 
 
          …………………………………………………………..   
            (aláírás, pecsét)  
 
 
 


