
K É R E L EM 
A helyi vállalkozások működési támogatásához 

 
1./ A kérelmező gazdálkodó szervezet bemutatása, tulajdonosi összetétele, gazdálkodási 
és foglalkoztatási adatai, pénzügyi helyzetének értékelése: 
……………………………………………………………….…………………………………
…....... 
…………………………………………………………………….……………………………
…....... 
……………………………………………………………………….…………………………
…....... 
…………………………………………………………………………….……………………
…....... 
………………………………………………………………………………….………………
…....... 
 
2./ Tevékenységi kör:( a vonatkozó részt aláhúzni) 

a. kisipari, illetve javító kisipari szolgáltatások 
b. élelmiszer, vegyes és műszaki kiskereskedelem 
c. szolgáltatás - kivéve a biztosítási és pénzügyi közvetítő tevékenység 

 
3./ Iparűzési adóalap:...........................................Ft 
( a kérelem beadását megelőző gazdasági év iparűzési adóalapja) 
 
4./ Működés kezdete:.......................................... 
 
5./ csak a 2./ c) pont esetén kitöltendő: 

a. működéshez használt ingatlan összes alapterülete: ............................ 
b. nyitvatartási idő:........................................... 

 
6./A támogatás mértéke:..........................................Ft 
 
7./ A gazdasági év(ek) foglalkoztatási adatainak ismertetése: 
2008. december 31-i állapot szerinti statisztikai létszám: 
……………………………………………………………… 
2009. december 31-i állapot szerinti statisztikai létszám: 
……………………………………………………………… 
2010. december 31-i állapot szerinti statisztikai létszám: 
………………………………………………………………. 
2011. ……………………………..-i (kérelem benyújtási időpontja) szerinti statisztikai 
létszám: 
……………………………………………………………... 
 
Nyilatkozom arról, hogy a Rendelet 16.§ (2) bekezdésében foglalt a)-e) feltételeknek megfelel 
a vállalkozás. 
 
Hódmezővásárhely, 20………………………… 
 

……………………….. 
Kérelmező cégszerű aláírása 



1. számú melléklet 
 
1. oldal 

N Y I L A T K O Z A T I ME L L É K L E T 
 
Kérjük, hogy a benyújtott kérelem mellé szíveskedjenek csatolni a kérelmező szervezetére 
vonatkozóan az alábbi, arab számsorral megjelölt nyilatkozati listát. Ennek elmulasztása 
hiánypótlási felhívást, illetve a pótlás elmulasztása a kérelem elutasítását vonja maga után. 
 
1./ Nyilatkozat megnevezése: Nyilatkozat a támogatást kizáró okokról 
 
Kérelmező teljes neve: …………………………………………………………………………. 
Kérelmező székhelye: ………………………………………………………………………….. 
Kérelmező cégjegyzékszáma/engedély vagy igazolványszáma: ………………………………. 
Egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói igazolvány azonosítója: …………………………...... 
Kérelmező adószáma/adóazonosító jele: ………………………………………………………. 
 
Alulírott/ak, mint cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő/k a helyi munkahelyteremtő, 
megőrző és működési támogatás iránti kérelmező képviselőjeként a kérelmező nevében 
eljárva az alábbiakat nyilatkozzuk. 
 
Ezúton kijelentem/jük, miszerint kérelmező 
a.) a helyi vállalkozások munkahelyteremtő, megőrző és mükődési támogatásáról szóló 
13/2007. (03. 05.) Kgy. sz. rendelet – a továbbiakban: Rendelet - 16.§ (1) bekezdése alapján – 
szervezeti formájára tekintettel - támogatható szervezetnek minősül; 
b.) a kérelmező nem tartozik az 1998/2006/EK bizottsági rendeletben megfogalmazott 
támogatásban nem részesíthető ágazati vállalkozások közé; 
c.) a kérelmezővel szemben nem áll fenn a Rendelet 6.§ (3) bekezdés a-c.) pontjaiban 
megfogalmazott kizáró okok egyike sem; 
d.) csőd- vagy felszámolási eljárás alatt nem áll, 
e.) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatával, illetőleg önkormányzati 
költségvetési szervvel, részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú gazdasági társasággal 
szemben lejárt esedékességű tartozása nincs, 
f.) helyi adótartozással, vagy lejárt esedékességű közüzemi tartozással nem rendelkezik, 
g.) a kérelem benyújtásakor egyéb lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása, 
közüzemi tartozása nem volt. 
 
 
Hódmezővásárhely, 20…………………………… 
 
 

………………………….. 
Kérelmező cégszerű aláírása 

 
 
 
 
 
 
 



2. oldal 
 
 

Nyilatkozat 
 
 
Nyilatkozom arról, hogy alávetem magam a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
Etikai Bizottsága általi eljárásoknak, amennyiben tevékenységemmel/ a gazdasági társaság 
tevékenységével szemben fogyasztói kifogás merül fel. 
 
 
 
 
 
 
Hódmezővásárhely, 20…………………………… 
 
 

………………………….. 
Kérelmező cégszerű aláírása 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. oldal 
 

Inkasszós nyilatkozat tartalmára vonatkozó előírására 
 
A teljesítés alsó és felső határa ne legyen meghatározva tekintettel a jegybanki alapkamat 
mértékére. 
A benyújtás gyakorisága ne legyen az Önkormányzatra nézve korlátozva. 
Kérelmező kifejezetten tudomásul veszi, hogy a pénzintézeti jelzőszám változásának 
bejelentési kötelezettségére vonatkozó írásbeli kötelezettség 60 napon belüli bejelentésének 
elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül, mely alapján Önkormányzat jogosult a 
támogatási szerződés egyoldalú és azonnali hatályú megszűntetésére. 
Jelen nyilatkozat aláírásával felhatalmazást ad kérelmező a számlavezető pénzintézet/ek 
javára, hogy az időközben megnyitott bankszámlaszámokról írásos önkormányzati 
megkeresés esetén az Önkormányzatot tájékoztassa. Jelen felhatalmazás mindaddig hatályos, 
amíg annak visszavonásáról az Önkormányzat érvényesen nem rendelkezik, vagy amíg az 
Önkormányzat ki nem bocsátja a szerződésszerű teljesítésről szóló igazolást. A kérelmező 
egyoldalú visszavonó nyilatkozata érvénytelen. 
 
 
 
Hódmezővásárhely, 20…………………………… 
 

 
………………………….. 

Kérelmező cégszerű aláírása 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. oldal 
N Y I L A T K O Z A T I ME L L É K L E T 

 
1./ Nyilatkozat megnevezése: Nyilatkozat egyéb általános kötelezettségekről 
Kérelmező teljes neve: …………………………………………………………………………. 
Kérelmező székhelye: ………………………………………………………………………….. 
Kérelmező cégjegyzékszáma/engedély vagy igazolványszáma: ………………………………. 
Egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói igazolvány azonosítója: …………………………...... 
Kérelmező adószáma/adóazonosító jele: 
……………………………………………………….. 
Alulírott/ak, mint cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő/k a kérelmező nevében 
kifejezetten hozzájárulunk ahhoz, hogy a helyi vállalkozások működési támogatás iránti 
kérelemben, illetve a kérelemmel kapcsolatban bármely mellékletben, valamint a megkötendő 
támogatási szerződésben, illetve annak bármely mellékletében, függelékében, vagy egyéb 
kapcsolódó módon akár szóban, akár írásban közölt, különösképpen a kérelmezőre vonatkozó 
bármely adatot, információt, közlést Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 
a vonatkozó jogszabályi előírásoknak maradéktalanul megfelelve nyilvántartsa és kezelje 
kizárólag a szerződésszerű teljesítés és az ahhoz kapcsolódó ellenőrzési tevékenység 
biztosítása érdekében. 
Továbbá kérelmező elősegíti, illetve hozzájárul ahhoz, hogy a közölt adatok, információk 
valóságtartalmát a kérelem ellenőrzését végző önkormányzati szakbizottság, illetve a 
Hódmezővásárhely MJV Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának erre kijelölt szakirodája 
szükség esetén bármikor, bárminemű fizikai korlát nélkül ellenőrizhesse. 
Kérelmező vállalja, hogy amennyiben bármely, a helyi vállalkozások működési támogatásával 
kapcsolatos vállalt szerződéses kötelezettségét vagy egyéb kapcsolódó jogszabályi előírást 
megsért, nem tesz eleget, vagy elmulaszt, úgy a vonatkozó helyi Rendeletben foglaltak szerint 
a támogatás tekintetében visszatérítési kötelezettség terheli. 
Kérelmező nevében a büntetőjogi felelősség tudatában kijelentem/jük, hogy a kérelemben 
vagy bármely mellékletében, illetve egyéb módon a támogatás igényléséhez kapcsolódó 
közölt valamennyi nyilatkozat, adat a valóságnak maradéktalanul megfelel. Tudomásul 
veszem/vesszük, hogy az eljárás során közölt bármely adat valótlan tartalma esetén 
Önkormányzat jogosult a támogatotti körből kizárni, esetleges juttatott támogatást a 
Rendeletben meghatározott feltételek szerint visszakövetelni. 
 
 
 
Hódmezővásárhely, 20…………………………… 
 

………………………….. 
Kérelmező cégszerű aláírása 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. oldal 
ÜZLETI TERV MELLÉKLET 

1. számú melléklet 
1./ Melléklet megnevezése: Üzleti terv 
Kérelmező teljes 
neve:………………………………………………………………………………... 
Kérelmező 
székhelye:…………………………………………………………………………………. 
Kérelmező cégjegyzékszáma/engedély vagy 
igazolványszáma:……………………………………… 
Egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói igazolvány azonosítója: …………………………...... 
Kérelmezőadószáma/adóazonosító 
jele:……………………………………………………………... 
Az üzleti terv összeállításakor törekedni kell a pénzügyi egyensúlynak a megteremtésére és az 
egyéb műszaki, kereskedelmi és pénzügyi igazgatási célok elérésére, valamint e célok 
megvalósítását lehetővé tevő források biztosítására. 
I. Tervezett összes bevétel:……………………………………….-Ft 
Amely, tételesen megbontva a következő: 
• …………………………………….-Ft, amely………………………………...jellegű 
bevétel. 
• …………………………………….-Ft, amely………………………………...jellegű 
bevétel. 
• …………………………………….-Ft, amely...................................................jellegű 
bevétel. 
• ……………………………………..-Ft, amely………………………………..jellegű 
bevétel. 
II. Tervezett összes kiadás: ..................................... …….-Ft 
Amely, tételesen megbontva a következő: 
• …………………………………-Ft, amely bérjellegű kiadás. 
• …………………………………-Ft, amely járulék jellegű kiadás, 
• …………………………………-Ft, amely dologi jellegű kiadás. 
• …………………………………-Ft, amely beruházási (pl: nagy értékű eszköz, ingatlan 
vásárlás) jellegű kiadás, 
• ……………………………….....-Ft, amely egyéb:…………………………….jellegű 
kiadás. 
III.Megvalósítani kívánt beruházások, egyéb beszerzések, profilbővítés (amennyiben 
releváns): 
.......................................................................................................................................................
..... 
.......................................................................................................................................................
..... 
.......................................................................................................................................................
..... 
.......................................................................................................................................................
..... 
.......................................................................................................................................................
..... 
Hódmezővásárhely, 20…………………………….. 

…………......…………………………. 
Kérelmező cégszerű aláírása 


