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26/2008. (VI.20.) önkormányzati rendelet 1

a "Szolnok Hazavár Program" keretén belül a mikrohitel önkormányzat általi
kamattámogatásának szabályairól

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet célja és hatálya
1. §

(1) Jelen rendelet célja, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az államilag támogatott Mikrohitel OMA, Új Mikrohitel, és
Mikrohitel Plusz hitelprogramokat igénybe vevő szolnoki vállalkozások részére kamattámogatást nyújtson az e rendeletben foglaltak
szerint.

(2) E rendelet hatálya a szolnoki vállalkozásokra, valamint azok támogatására terjed ki.

(3) E rendelet alkalmazásában:
a) szolnoki vállalkozás: a Szolnokon bejegyzett székhellyel, telephellyel, fiókteleppel rendelkező egyéni vállalkozás, gazdasági
társaság, szövetkezet, vízi társulat, víziközmű társulat, továbbá az erdőbirtokossági társulat.
b) egyéni vállalkozás: az egyéni vállalkozásról szóló 1990. évi V. törvény 2. §-ban meghatározott vállalkozás.
c) támogatott hitel: Mikrohitel OMA, Új Mikrohitel, Mikrohitel Plusz megnevezésű hitelprogramok.
d) kamattámogatás: a támogatott hitelprogram keretén belül felvett hitel kamatainak megfizetéséhez nyújtott százalékpontos, vissza
nem térítendő támogatás.

A kamattámogatás feltételei, mértéke
2. §

(1) Kamattámogatásra jogosult a támogatott hitelprogramban részt vevő szolnoki vállalkozás, ha
a) kötelezettséget vállal féléves átlagban legalább 1 fő szolnoki lakóhellyel rendelkező, 30. életévét be nem töltött személy három
éven keresztül történő foglalkoztatására, vagy
b) kötelezettséget vállal féléves átlagban legalább 2 fő - ezek közül legalább egy fő felsőfokú végzettségű - szolnoki lakóhellyel
rendelkező, 30. életévét be nem töltött személy három éven keresztül történő foglalkoztatására, vagy
c) az 1.§ (3) bekezdés a) pontja szerinti vállalkozás cégbírósági bejegyzésére, illetve egyéni vállalkozó esetében az egyéni
vállalkozói igazolvány kiváltására e rendelet hatálybalépését követően kerül sor, a kamattámogatás kérelmezője egyéni vállalkozó
vagy a vállalkozásban alapító tag és szolnoki lakóhellyel rendelkezik, 30. életévét még nem töltötte be, valamint kötelezettséget vállal
féléves átlagban legalább 1 fő szolnoki lakóhellyel rendelkező, 30. életévét be nem töltött személy három éven keresztül történő
foglalkoztatására.

(2) A kamattámogatás mértéke a fizetendő kamat mértékéből
a) a 2.§ (1) bekezdés a) pontja esetén 1 százalékpont;
b) a 2.§ (2) bekezdés b) pontja esetén 2 százalékpont;
c) a 2.§ (1) bekezdés c) pontja esetén 3 százalékpont.

(3) A kamattámogatás a támogatott hitellel kapcsolatos szerződés futamidejére, de legfeljebb 3 évre szól.

(4) Nem jár kamattámogatás a tőketörlesztésre megállapított türelmi idő alatt.

(5) A kamattámogatás folyósítása félévente utólag, december 15-ig, illetve június 15-ig történik a szolnoki vállalkozás részére. A
folyósítás feltétele annak ellenőrzése, hogy a vállalkozás eleget tesz a támogatott hitelprogramban való részvételből származó
fizetési kötelezettségének, valamint az e rendeletben foglaltaknak. Az ellenőrzést Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalának Általános Igazgatási Osztálya végzi.

(6) A kamattámogatás forrását évente a költségvetési rendelet határozza meg, kamattámogatás a költségvetési előirányzaton felül nem
állapítható meg.

(7) A kamattámogatás megállapításáról átruházott hatáskörben első fokon a polgármester dönt.

Eljárási szabályok
3. §

(1) A kamattámogatás megállapítása iránti eljárás - az erre rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével - kérelemre indul.
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(2) A kérelemhez csatolni kell:
a) a támogatott hitel megállapításáról és folyósításáról szóló szerződés eredeti, vagy közjegyző által hitelesített másolati példányát,
b) egyéni vállalkozás esetén a vállalkozói igazolvány másolatát,
c) gazdasági társaság, szövetkezet, vízi társulat, víziközmű társulat, erdőbirtokossági társulat esetén 30 napnál nem régebbi
cégkivonatot,
d) foglalkoztatásra vonatkozó adatok igazolása céljából a munkavállalóval kötött munkaszerződés egy eredeti példányát, amely
tartalmazza a munkavállaló nevét, születési helyét, idejét, valamint anyja nevét, 
e) felsőfokú végzettségű munkavállaló foglalkoztatása esetén a felsőfokú végzettséget igazoló diploma másolatát.

(3) A kamattámogatás iránti kérelem elbírálása a benyújtást követő 30 napon belül határozattal történik.

(4) A kamattámogatás megállapításáról szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül a polgármester a
kamattámogatás folyósításának részletes szabályairól szerződést köt a támogatott vállalkozással.

A kamattámogatás megszüntetése
4. §

A kamattámogatást meg kell szüntetni, ha a támogatott vállalkozás nem tesz eleget a támogatott hitelprogramban való részvételből
származó fizetési kötelezettségének, valamint az e rendeletben foglaltaknak.

Záró rendelkezések
5. §

(1) Jelen rendelet 2008. július 1-én lép hatályba.

(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 31/2002 (XII.19.) KR. rendeletének 2/b. számú melléklete kiegészül az alábbi VII. fejezettel és a jelenlegi VII. fejezet
számozása VIII. fejezetre változik:

„VII. fejezet
Egyéb önkormányzati hatósági hatáskörök
Dönt a kamattámogatás megállapításáról a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésének
felhatalmazása alapján alkotott, a „ Szolnok Hazavár Program” keretén belül a mikrohitel önkormányzat általi kamattámogatásának
szabályairól szóló rendelet alapján.”

(3) Kamattámogatásra az jogosult, aki az e rendelet hatálybalépését követően köt szerződést támogatott hitelre.

(4) A rendelet hatálybalépését követően 2008. december 31-ig terjedő időszakra a kamattámogatás folyósítására havonta utólag kerül
sor. Erre az időtartamra a 2. § (1) bekezdés a), b), c) pontja szerinti foglalkoztatási kötelezettséget havi átlagban kell teljesíteni.

Kelt : Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. június 19-i ülésén.

Szalay Ferenc s.k. Dr.Szakali Erzsébet s.k.

polgármester jegyző


