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Vállalkozás-fejlesztési program 2019 

a helyi vállalkozások segítése, hatékonyságuk és a foglalkoztatás növelése érdekében 

A helyi vállalkozások segítése, hatékonyságuk növelése, ezáltal nagyobb érték előállítása, a 

foglalkoztatás növelése kiemelt cél, a program részeként ösztönözzük a városban újonnan indított, 

illetve áttelepülő vállalkozások számát, a kölcsönös előnyök mentén. Jelentős kedvezményeket 

biztosítva egy vonzó, kiemelkedő presztízst jelentő vállalkozói környezet kialakítása és fenntartása a 

célunk. 

A. Induló és betelepülő vállalkozások támogatása: 

I. Az újonnan induló vagy betelepülő vállalkozások számára a vállalkozás indítást/székhely vagy 

telephely, fióktelep változást követő két adóévben a befizetett helyi iparűzési adó 50%-ának megfelelő 

mértékű „de minimis” vállalkozásfejlesztési támogatást nyújt az önkormányzat. 

II. Szentendre város közigazgatási területén lévő, legalább 10 éve beépítetlen ingatlanon új, vállalkozási 

célú épületet, építményt létesítő és azon ipari, kereskedelmi, illetve szolgáltató tevékenységet végző 

vállalkozások számára, a használatbavételi engedély megszerzését követő négy adóévben a befizetett 

helyi iparűzési adó 50%-ának megfelelő mértékű „de minimis” vállalkozásfejlesztési támogatást nyújt 

az önkormányzat. 

III. Szentendre város közigazgatási területén lévő, funkcióját vesztett épülettel beépített ingatlanon új, 

legalább 300.000.000 Ft beruházási értékű vállalkozási célú épületet, építményt létesítő és azon ipari, 

kereskedelmi, illetve szolgáltató tevékenységet végző vállalkozások számára, a használatbavételi 

engedély megszerzését követő két adóévben a befizetett helyi iparűzési adó 50%-ának megfelelő 

mértékű „de minimis” vállalkozásfejlesztési támogatást nyújt az önkormányzat. 

A jelen pályázati felhívás alapján nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet 

kizárólag 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. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet 

nyújtani. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon 

vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 

1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó 

támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi 

árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő 

forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését 

is. [Az 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. 

Fúzió és felvásárlás esetén valamennyi, a korábbi vállalkozásoknak nyújtott csekély összegű támogatást 

figyelembe kell venni annak meghatározása érdekében, hogy bármely, akár az új, akár a megszerzendő 

vállalkozásnak nyújtandó új, csekély összegű támogatás meghaladja-e a vonatkozó felső határt. A fúziót 

vagy felvásárlást megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás ezt követően is jogszerű 

marad. 

Ha egy vállalkozás két vagy több külön vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott 

csekély összegű támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő vállalkozásnak kell betudni, amely 

elvben azonos azzal a vállalkozással, amely a csekély összegű támogatással támogatott tevékenységeket 

átvállalta. Ha erre nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást saját tőkéjük – a szétválás tényleges 

időpontjában érvényes – könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani az új vállalkozások 

között. 
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Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó 

vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 

25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély 

összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 

1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű 

támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 

1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig 

halmozható. 

A csekély összegű 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. 

A támogatottnak az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével – 

az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a 

részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély 

összegű támogatások támogatástartalmáról. 

A támogatott kijelenti, hogy – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének 

kivételével – a támogatást nem használja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) 

bekezdésében meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 

3. cikk (2) bekezdésének megfelelően – közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében 

történő végzése céljából teherszállító jármű vásárlására. 

Kizárt ágazatok/tevékenységek:  

a) a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, a halászati és akvakultúra ágazatban 

tevékenységet végző vállalkozásoknak nyújtott támogatás; 

b) a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások támogatása; 

c) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozások támogatása, 

amennyiben: 

ca) a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által 

forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy 

cb) a támogatás az elsődleges termelőknek való teljes vagy részleges továbbadásától függ; 

d) harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása, 

nevezetesen az exportált mennyiségekhez; értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy 

exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó 

támogatás; 

e) az import áruk helyett belföldi áru használatához kötött támogatás; 

f) a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások számára nyújtott 

támogatás teherszállító járművek megvásárlására [3. cikk (2) bekezdés 2. albekezdés]. 
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Amennyiben egy vállalkozás a fenti a-c) pontokban említett ágazatban, valamint az 1407/2013/EU 

bizottsági rendelet alkalmazásának hatálya alá tartozó ágazatokban egyaránt végez tevékenységet az 

1407/2013/EU bizottsági rendelet szabályait csupán ez utóbbi ágazatra vagy tevékenységre tekintettel 

nyújtott támogatásokra kell alkalmazni – feltéve, hogy a támogatást nyújtó megfelelő eszközökkel 

biztosítja – úgymint a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése -, hogy a 

rendelet hatálya alól kizárt ágazatokban végzett tevékenységek nem részesülnek az 1407/2013/EU 

bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatásban. 

A támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizni, és a támogatást nyújtó 

ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. 

B. Igénylők köre: 

I. Kérelmet nyújthat be minden szentendrei vállalkozás, aki 2015. június 1. – 2020. december 31. között 

Szentendrén új vállalkozást indít, Szentendrére áttelepül vagy új telephelyet, fióktelepet létesít. 

II. Kérelmet nyújthat be minden szentendrei vállalkozás, aki 2016. augusztus 1.- 2020. december 31. 

között az A/II. pont feltételeinek megfelelő beruházást kezd meg és a használatbavételi engedélyt 

legkésőbb 2021. december 31-ig megszerzi. 

III. Kérelmet nyújthat be minden szentendrei vállalkozás, aki 2018. április 1.- 2020. december 31. között 

az A/III. pont feltételeinek megfelelő beruházást kezd meg és a használatbavételi engedélyt legkésőbb 

2021. december 31-ig megszerzi. 

 

C. A kérelem tartalma: 

A támogatásban érintett vállalkozások köre: 

I. Az önkormányzati támogatást igénybe veheti minden, 

– Szentendre közigazgatási területén 2015. június 1- 2020. december 31. között bejegyzett induló 

vállalkozás, 

– az a Vállalkozás, amely Szentendre közigazgatási területén 2015. június 1- 2020. december 31. között 

új telephelyet vagy fióktelepet alapít, 

– az a Vállalkozás, amely székhelyét, telephelyét vagy fióktelepét 2015. június 1- 2020. december 31. 

között Szentendrére helyezi át. 

Szentendre város közigazgatási területén belül történő székhely, telephely, fióktelep változások a 

támogatás igénybevételére nem jogosítanak. 

II. Az önkormányzati támogatást igénybe veheti minden, 

– Szentendre közigazgatási területén 2016. augusztus 1-ét követően az A/II. szerinti beruházást 

megkezdő és azt legkésőbb 2021. december 31-ig megvalósító, jogerős használatbavételi engedélyt 

szerző vállalkozás, 

III. Az önkormányzati támogatást igénybe veheti minden, 

– Szentendre közigazgatási területén 2018. április 1-ét követően az A/III. szerinti beruházást megkezdő 

és azt legkésőbb 2021. december 31-ig megvalósító, jogerős használatbavételi engedélyt szerző 

vállalkozás. 

D. Pénzügyi feltételek: 

Támogatás formája: 

Vissza nem térítendő „de minimis” támogatás 

 

Támogatás mértéke: 

I. Az önkormányzati támogatás mértéke a C/I. pontban meghatározott feltétel megvalósulását követő 

két adóévben a Szentendre Város Önkormányzatának befizetett helyi iparűzési adó 50%-a. Az 

önkormányzati támogatás mértéke az iparűzési adó befizetését követően, a támogatásról szóló döntéssel 

egyidejűleg kerül meghatározásra. 
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II. Az önkormányzati támogatás mértéke a C/II. pontban meghatározott feltétel megvalósulását követő 

négy adóévben a Szentendre Város Önkormányzatának befizetett helyi iparűzési adó 50%-a. 

Az önkormányzat által biztosított támogatás a Támogatás kifizetése fejezetben foglalt feltételek 

teljesülése esetén illeti meg a kérelmet benyújtót. Az önkormányzati támogatás mértéke az iparűzési adó 

befizetését követően, a támogatásról szóló döntéssel egyidejűleg kerül meghatározásra.  

III. Az önkormányzati támogatás mértéke a C/III. pontban meghatározott feltétel megvalósulását követő 

két adóévben a Szentendre Város Önkormányzatának befizetett helyi iparűzési adó 50%-a. 

Az önkormányzat által biztosított támogatás a Támogatás kifizetése fejezetben foglalt feltételek 

teljesülése esetén illeti meg a kérelmet benyújtót. Az önkormányzati támogatás mértéke az iparűzési adó 

befizetését követően, a támogatásról szóló döntéssel egyidejűleg kerül meghatározásra.  

A több jogcímen igenyelt támogatások együttes összege sem haladhatja meg a Szentendre Város 

Önkormányzatának befizetett helyi iparűzési adó 50%-át. 

Döntés időpontja, támogatás mértéke: 

I. Szentendre város polgármestere az adott évi „de minimis” támogatás összegéről az előző évi, 

bevallott és megfizetett iparűzési adóról kiállított adóhatósági igazolást követőn dönt minden év 

augusztus 31-ig, majd ezt követően 30 napon belül szerződést köt a támogatottal. 

II. A támogatói döntést és a támogatás összegét meghatározza a vállalkozás által adott év július 

31-ig benyújtott „de minimis” nyilatkozat a folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi 

év során kapott „csekély összegű” támogatásokról. 

 

Támogatás kifizetése: 

A támogatás kifizetésének feltételei: 

I. Nyilatkozat és igazolások: 

– Szentendre Város Önkormányzat adóhatóság igazolása a helyi iparűzési adó megfizetéséről, 

– nyilatkozat és igazolás arról, hogy nem áll fenn a vállalkozónak az önkormányzat felé más jellegű 

tartozása (bérleti díj stb.), 

– nyilatkozat arról, hogy a „de minimis” támogatás összege nem haladja meg három egymást követő év 

alatt a 200.000 illetve közúti szállító ágazatban a 100.000 Eurónak megfelelő forintösszeget, 

– hitelesített másolat cégbejegyzésről, telephelyről, fióktelepről, 

– adóévenként aláírt támogatási szerződés, amely tartalmazza a megítélt támogatás összegét, 

- banki felhatalmazó levél inkasszóról. 

 

II. Nyilatkozat és igazolások: 

– Szentendre Város Önkormányzat adóhatóság igazolása a helyi iparűzési adó megfizetéséről, 

– nyilatkozat és igazolás arról, hogy nem áll fenn a vállalkozónak az önkormányzat felé más jellegű 

tartozása (bérleti díj stb.), 

– nyilatkozat arról, hogy a „de minimis” támogatás összege nem haladja meg három egymást követő év 

alatt a 200.000 illetve közúti szállító ágazatban a 100.000 Eurónak megfelelő forintösszeget, 

– hitelesített másolat a jogerős használatbavételi engedélyről, 

– hitelesített másolat cégbejegyzésről, telephelyről, fióktelepről, 

– adóévenként aláírt támogatási szerződés, amely tartalmazza a megítélt támogatás összegét. 

 

III. Nyilatkozat és igazolások: 

– Szentendre Város Önkormányzat adóhatóság igazolása a helyi iparűzési adó megfizetéséről, 

– nyilatkozat és igazolás arról, hogy nem áll fenn a vállalkozónak az önkormányzat felé más jellegű 

tartozása (bérleti díj stb.), 

– nyilatkozat arról, hogy a „de minimis” támogatás összege nem haladja meg három egymást követő év 

alatt a 200.000 illetve közúti szállító ágazatban a 100.000 Eurónak megfelelő forintösszeget, 

- fotódokumentáció elbontott és új épületről, 

- új épület tervei, költségvetése, 

– hitelesített másolat a jogerős használatbavételi engedélyről, 

– hitelesített másolat cégbejegyzésről, telephelyről, fióktelepről, 
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– adó-évenként aláírt támogatási szerződés, amely tartalmazza a megítélt támogatás összegét. 

A támogatás a szerződés megkötését és a feltételek adott évi teljesülését követően kerül kiutalásra. 

 

E. Kiválasztási kritériumok: 

A kérelmek elbírálása jelen felhívásban közzétett jogosultsági és egyéb feltételek alapján automatikus. 

F. Kérelem benyújtása: 

A kérelem kizárólag magyar nyelven, a dokumentumok csatolásával nyújtható be folyamatosan, 

legkésőbb a B/I. B/II és B/III. pontban megjelölt határidőt követő 12 hónapon belül. 

Az adatlap 1 eredeti példányban, minden más dokumentum 1 eredeti vagy hiteles másolati példányban 

nyújtandó be. 

G. Pályázati dokumentumok: 

1. Adatlap mely tartalmazza a pályázó adatait, a kért támogatás várható összegét. 

2. Csatolmányok: 

I. 

– A vállalkozás dokumentumai, igazolásai a székhely/telephely/fióktelep bejegyzésről. 

– Nyilatkozat a minimum 5 évig fenntartandó székhelyről/telephelyről/fióktelepről. 

II. 

– A vállalkozás dokumentumai, igazolás arról, hogy a beruházásban érintett ingatlan legalább 10 éve 

beépítetlen ingatlan besorolású (földhivatali tulajdoni lap; egyéb, a feltételt hitelt érdemlően igazoló 

dokumentumok). 

– Nyilatkozat a minimum 8 évig fenntartandó székhelyről/telephelyről/fióktelepről. 

– Jogerős építési engedély. 

– Hitelesített cégbírósági dokumentum másolat cégbejegyzésről, telephelyről, fióktelepről. 

– Ingatlan tulajdoni lap. 

III. 

– A vállalkozás dokumentumai, igazolás arról, hogy a beruházásban érintett ingatlan legalább 10 éve 

beépítetlen ingatlan besorolású (földhivatali tulajdoni lap; egyéb, a feltételt hitelt érdemlően igazoló 

dokumentumok). 

– Nyilatkozat a minimum 8 évig fenntartandó székhelyről/telephelyről/fióktelepről. 

– Jogerős építési engedély. 

– Új épület költségvetése. 

– Fotódokumentáció elbontandó épületről. 

– Hitelesített cégbírósági dokumentum másolat cégbejegyzésről, telephelyről, fióktelepről. 

– Ingatlan tulajdoni lap. 

 

H. Egyéb feltételek: 

A kérelmet a vállalkozás képviselője a Városfejlesztési Iroda részére „Vállalkozásfejlesztési program” 

megnevezéssel nyújthatja be az alábbi címre: 

Szentendre Város Önkormányzat 

Városfejlesztési Iroda 

2000 Szentendre, Városház tér 3. 

 

További felvilágosítás kérhető a +36-20-943-8372 telefonszámon, valamint a 

kosztek.gabi@szentendre.hu e-mail címen. 


