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I. Tartalmi összefoglaló 

A válság hatásai még közel sem ültek el. A fizetőképes kereslet csökkenését leginkább a mikro- és 
kisvállalkozói kör szenvedi és szenvedte el. Az a kör, amely ugyanakkor a legfontosabb lakossági 
ellátóés-megfelelő feltételekesetén- élőmunka-foglalkoztató. 

Az elmúlt években sajnos nem csak a válság, hanem olyan törvényi intézkedések is érzékenyen 
érintették a mikro- és kisvállalkozói kört, amelyeket nem tudván elkerülni a fennmaradásukra vagy 
éppen a fejlesztésükre nem tudnak megfelelő összegeket fordítani. Egyre többször kerülnek pénzügyi 
krízishelyzetekbe, amelyeket minimális segítséggel meg tudnának oldani. 

Amikro-és kisvállalkozói körben három olyan terület van, amely- a sajátosságaiknak megfelelően
támogatásra szorul. A kommunikáció az üzletlehetőségek kereséséhez, kapcsolattartáshoz, a 
mozgásképesség fenntartása az utánajáráshoz és a szállításhoz, valamint a pénzforgalom 
tehermentesítése, kifejezetten a náluk szinte elkerülhetetlen készpénzforgalom miatti hátrány 
csökkentéséhez. Mindez nem igényel jelentős költségeket, de hivatalosan ezzel foglalkozó szervezet 
hiányában az Önkormányzat saját hatáskörében, egy krízisalapon keresztül aktívan hozzá tudnajárulni 
a helyi kisvállalkozások életben maradásához. A krízislap létrehozását három területem látom 
indokoltnak. 

l. Kommunikációs támogatás -telefon és/vagy intemetköltségekre. 
2. Mozgástér támogatás- közlekedési költségekre. 
3. Extra költség kompenzáció- tranzakciós költségek kompenzálására. 

Mivel a lakosságjelentős ellátói a helyi mikro- és kisvállalkozók, ezért állapotuk, főleg teljesítményük 
kihatással van a kőbányaiak életminőségére. Ez pedig önkormányzati feladat. Ezért javasalom 
Kőbányai Kisvállalkozói Krízisalap néven egy támogató alapésszervezeti megoldás létrehozását és a 
helyi vállalkozói közösség felé kinyitását. A támogatást kizárólag a kőbányai lakcímmel rendelkező 
vállalkozók és/vagy cégtulajdonosok által tulajdonolt, maximum kisvállalkozói kategóriába tartozó 
társaságok számára javasalom biztosítan i, azzal, hogy támogatás feltételrendszere 2014. június 15-éig 
kerüljön kidolgozásra. 

II. Hatásvizsgálat 

A kisvállalkozói krízisalap - amelyet céltartalékként javasolok tervezni - létrehozását 
követően az alábbi rendelkezés figyelembe vétele szükséges. A csekély összegű (de minimis) 
támogatás: a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról 
szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban 1998/2006/EK 
rendelet) hatálya alá tartozó támogatás. 



A 1998/2006/EK rendelet alapján csekély összegű támogatás csak abban az esetben nyújtható, 
ha egy vállalkozásnak bármilyen forrásból, csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt 
támogatás, támogatástartalma - három egymást követő pénzügyi év vonatkozásában - nem 
haladja meg a 200 OOO eurónak, a közúti szállítási ágazatban a l 00 OOO eurónak megfelelő 
forintösszeget 

Egy támogatás akkor minősül állami támogatásnak, ha a következő feltételek mindegyike 
teljesül. A támogatás 

-állami forrásból származik, 
- előnyt jelent az érintett vállalat részére és 
-bizonyos vállalatot vagy ágazatot előnyben részesít (szelektív), 
-torzítja a versenyt, vagy annak torzításával fenyeget, valamint 
- befolyásolja a tagállamok közötti kereskedelmet. 

A fejlesztés végső céljának megítélése nem fligg a pályázó személyétől, tehát önkormányzati, 
illetve társulás által megvalósított fejlesztésekis a hatálya alá tartozhatnak. 

A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy az általa bármely forrásból igénybe vett 
csekély összegű támogatás tartalma - a támogatás odaítélésének évében és az azt 
megelőző két pénzügyi év vonatkozásában - nem haladja meg a 1998/2006/Ek 
rendeletben meghatározott összeget. A nyilatkozatot a korábban támogatást nyújtó szervek 
tájékoztatása alapján kell megtenni. 

A kedvezményezett köteles a csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatáshoz 
kapcsolódó minden iratot az odaítélést követő 10. évig megőrizni és a támogatást nyújtó ilyen 
irányú felhívása esetén azokat bemutatni. 

A de minimis (csekély összegű) támogatás ugyanazon elszámolható költségek 
vonatkozásában nem halmozható állami támogatással, amennyiben az ilyen jellegű 
halmozódás olyan támogatási intenzitást eredményezne, amely meghaladná a támogatási 
intenzitás általános csoportmentességi rendeletben vagy az Európai Bizottság által elfogadott 
határozatában meghatározott mértékét. 

A pályázatok elbírálása során végre kell hajtani a csekély összegű támogatás 
meghatározásának lépéseit, vizsgálni kell az adórendszeren keresztül kapott csekély összegű 
támogatásokat, a közvetlenül kapott csekély összegű támogatásokat, valamint meg kell 
határozni a támogatások jelenértékét. Meg kell határozni azt is, hogy milyen költségek 
minősülhetnek csekély összegű l de minimisnek. 



III. V égrehajtás feltételei 

A végrehajtás feltétele a támogatási rendszer kidolgozása és a fedezet biztosítása. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2014. április" {o: 
Somlyódy Csaba 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

... .12014. (IV. 20.) határozata 
kisvállalkozói krízisalap céltartalékának létrehozásáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a működési célú 
céltartalékok között új költségvetési sort hoz létre Kőbányai Kisvállalkozói Krízisalap néven. A 
költségvetési sor fedezetére l O OOO eF t forint összeget biztosít a Budapest Fő város X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (Il. 20.) önkormányzati rendelet 12. 
melléklet 7. sorának terhére (polgármester működési célú általános tartalék). 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási rendszer és az eljárás kidolgozására, 
valamint a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2014.június 15. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

a Gazdasági és Pénzügyi iroda vezetője 


