
Ú T M U T A T Ó 
a „ K É R E L EM a helyi vállalkozások működési támogatásáról szóló rendelethez” 

 
Helyi vállalkozások működési támogatása állapítható meg a 2/A.§-ban meghatározott azon 
mikro vállalkozások és a 2009. évi CXV. törvény szerinti egyéni vállalkozók részére, akik 
Hódmezővásárhely közigazgatási területén  
a) kisipari, illetve javító kisipari szolgáltatások körében működnek, feltéve, hogy 
foglalkoztatotti létszáma 1-10 fő közötti, iparűzési adóalapja 1-5 M Ft vagy, 
b) élelmiszer, vegyes és műszaki kiskereskedelem körében működnek, feltéve, hogy 
foglalkoztatotti létszáma 3-8 fő közötti, iparűzési adóalapja legfeljebb 6 M Ft vagy, 
c) szolgáltatás – kivéve a biztosítási és pénzügyi közvetítő szolgáltatások - körében 
működnek, feltéve, hogy foglalkoztatotti létszáma 1-3 fő közötti, iparűzési adóalapja 2,5-6 M 
Ft, valamint tevékenységét legalább 5 éve folyamatosan Hódmezővásárhely közigazgatási 
területén végzi minimálisan heti 3 munkanapon keresztül és a működéshez használt 
helyiségek összes alapterülete eléri a 25 m2, de nem haladja meg 65 m2. 
 
 
A fent meghatározott vállalkozás, egyéni vállalkozó csak abban az esetben támogatható, 
amennyiben az alábbi kiegészítő feltételeknek is megfelel: 
a) foglalkoztatottak, közreműködő tulajdonosok egyike sem nyugdíjas, 
b) foglalkoztatottak, közreműködő tulajdonosok valamennyien állandó hódmezővásárhelyi 
lakosok, 
c) a vállalkozás, egyéni vállalkozó nem tartozik EVA-s körbe, 
d) tevékenységét saját tulajdonú vagy bérleti szerződéssel bérbevett nem lakás rendeletetéssel 
nyilvántartott helyiségben folytatja, 
e) nincs lejárt esedékességű helyi adótartozása, nem áll csőd-, vagy végelszámolási eljárás 
alatt, illetve az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének beszüntetésére eddig nem 
kezdeményezett eljárást, 
f) aláveti magát a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Etikai Bizottsága általi 
eljárásoknak, amennyiben tevékenységével szemben fogyasztói kifogás merül fel. 
 
 
1./ ponthoz: 
Kérjük, az alábbiakban szíveskedjen a kérelmező gazdálkodó szervezetet röviden bemutatni, 
ismertetve a jelenlegi tulajdonosi összetételt, továbbá az elmúlt 3 lezárt év beszámolói alapján 
a gazdálkodási adatokat, valamint kérelmező jelenlegi pénzügyi helyzetének saját értékelését. 
A tulajdonosi összetételnél nem természetes személy kérelmező esetében minden közvetlen és 
közvetett tulajdonost kérünk feltüntetni a cégnyilvántartás szerinti hivatalos, nem rövidített 
elnevezéssel. Természetes személy kérelmező esetén e pont nem alkalmazandó. 
Nem természetes személy kérelmező esetén kötelező részletes tájékoztatást adni az elmúlt 3 
pénzügyileg lezárt év beszámolói alapján a gazdálkodási adatokról, értve ez alatt a 
mérlegeredmény valamennyi adatának feltüntetését, illetve a kiadási és bevételi főösszeg 
feltüntetését.  
A Bíráló Bizottság ettől azon esetben eltekint, amennyiben csatolják az adott lezárt gazdasági 
év mérlegeredményének és beszámolójának a kérelmező által hitelesített másolati példányát. 
Természetes személy esetén az adózott nyereség feltüntetése kötelező. Amennyiben a 
kérelmező kevesebb mint három éve működik, illetve folytat gazdasági tevékenységet, úgy a 
meglévő, befejezett gazdasági évekre vonatkozóan szükséges a jelzett adatokat megadni. 
Természetes személy kérelmező esetén kérjük, hogy az egyéni vállalkozói státuszában végzett 



gazdasági tevékenység fontosabb adatait (pl. milyen szakképesítésekkel rendelkezik, mióta 
végzi a jelenlegi gazdasági tevékenységet) adja meg. 
A jelenlegi pénzügyi helyzet ismertetésénél a kérelmező saját értékítélete alapján ismerteti a 
kérelmező pénzügyi - likviditási helyzetét. A pénzügyi helyzet ismertetése tájékoztató jellegű, 
az elbírálást nem befolyásolja. 
 
2./ ponthoz: 
A vállalkozásra jellemző tevékenységi kört kell aláhúzni. 
 
4./ ponthoz: 
A nyitvatartási időre vonatkozóan a heti munkanapok számát kell megadni. 
 
5./ ponthoz: 
A pályázó működési támogatása esetén a vissza nem térítendő támogatás mértéke legfeljebb a 
támogatásra jogosult előző évi nettó árbevételének az eladott áruk beszerzési értékével, a 
közvetített szolgáltatások értékével, a közvetített szolgáltatások értékével, anyagköltséggel 
csökkentett 4%-i terjedhet. 
Amennyiben értelmezési problémájuk van, úgy kérjük szíveskedjenek a Polgármesteri Hivatal 
Jogi Iroda jogász végzettségű kollégáihoz fordulni (Polgármesteri Hivatal, emelet 23. szoba, 
telefonszám: 62/530-167), akik mindenkor állnak a Tisztelt Kérelmezők szíves 
rendelkezésére. 
 
6./ ponthoz: 
Kérjük, szíveskedjen ismertetni a kérelem évét megelőző két lezárt gazdasági év 
foglalkoztatási adatait. Kérjük, hogy az adatok megadásakor kizárólag a december 31-i 
statisztikai létszám állapotot tüntessék fel. Amennyiben csak egy lezárt gazdasági évvel 
rendelkeznek, úgy csupán azon adat feltüntetése kötelező. Újabb vállalkozás esetén 
előfordulhat, hogy még nem rendelkezik lezárt évvel, ez esetben a kérelem benyújtásakor 
érvényes foglalkoztatási adatok feltüntetése szükséges. 
Ez utóbbi adatsor kitöltése lezárt gazdasági év megléte esetén nem kötelező. 
 
 
C S A T O L T D O K UME N T UMO K 
2. számú melléklet 
Kérjük, hogy a benyújtott kérelem mellé szíveskedjenek csatolni a kérelmező szervezetére 
vonatkozóan az alábbi, arab betűsorral megjelölt dokumentumlistát. Ennek elmulasztása 
hiánypótlási felhívást, illetve a pótlás elmulasztása a kérelem elutasítását vonja maga után. 
A./ 30 napnál nem régebbi eredeti vagy másolati cégkivonat, illetve a vállalkozói igazolvány 
másolata 
B./ A kérelem benyújtásának évére vonatkozó üzleti terv, ennek hiányában a megelőző lezárt 
gazdasági év üzleti terv, mindkét esetben vagy eredeti vagy másolati példány 
C./ Vagylagos jelleggel a megelőző lezárt gazdasági év éves beszámolója, egyszerűsített éves 
beszámolója, a szervezet összevont (konszolidált) éves beszámolója, egyszerűsített 
beszámolója, feltéve hogy a szervezet rendelkezik lezárt gazdasági évvel. A beszámoló 
eredeti vagy másolati példánya csatolandó. 
A másolati példány becsatolása esetén kért minimum követelmény, hogy a cégjegyzésre 
jogosult személy azt aláírásával hitelesítse. 
 
 
Hódmezővásárhely, 20   .           


