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Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
13/2014. (VI.30.) önkormányzati rendelete
a vállalkozások beruházás ösztönzési és munkahely teremtési
helyi támogatásának programjáról szóló
33/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a vállalkozások beruházás ösztönzési és munkahely
teremtési helyi támogatásának programjáról szóló 33/2013. (XII. 23.) önkormányzati
rendeletet a következık szerint módosítja:
1. §
A vállalkozások beruházás ösztönzési és munkahely teremtési helyi támogatásának
programjáról szóló 33/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. §
nyitó szövegrészében a „székhellyel vagy telephellyel rendelkezı” szövegrész helyébe a
„székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezı” szöveg lép.
2. §
A Rendelet 3. §-a helyébe az alábbiak lépnek:
1. acélipar: a Szerzıdés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási
kategóriáknak a belsı piaccal összeegyeztethetıvé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i
651/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: csoportmentességi rendelet 2. cikk 43.
pontja szerinti acélipar;
2. a foglalkoztatottak számának nettó növekedése: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 32.
pontja szerinti
3. állami támogatás: az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés (a továbbiakban:
EUMSz) 107. cikk (1) bekezdése szerinti támogatás és a csekély összegő (de minimis)
támogatás;
4. átlátható formában nyújtott támogatás: olyan támogatás, amelynél
támogatástartalom kockázatelemzés nélkül elıre, pontosan kiszámítható;

a

bruttó

5. átlátható szervezet: a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1)
bekezdés 1. pontjában meghatározott szervezet
6. bérköltség: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 31. pontja szerinti bérköltség
7. diszkont kamatláb: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrıl szóló 37/2011. (III. 22.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 3. pontja szerinti kamatláb;
8. elsıdleges mezıgazdasági termelés: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 9. pontja szerinti
mezıgazdasági termelés;
9. elszámolható költség: az Atr. 2. § 6. pontja szerinti költség;
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10. induló beruházás: az a beruházás, amely új létesítmény létrehozatalát, meglévı
létesítmény bıvítését, létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott
termékekkel történı bıvítését vagy egy meglévı létesítmény teljes termelési folyamatának
alapvetı megváltoztatását eredményezi, valamint a részesedésszerzés kivételével olyan
létesítmény eszközeinek az eladótól független harmadik fél beruházó általi felvásárlása is,
amely létesítmény bezárásra került vagy bezárásra került volna;
11. független harmadik fél: olyan vállalkozás, amely nem minısül a csoportmentességi
rendelet I. melléklet 3. cikk (2) bekezdése szerinti partnervállalkozásnak vagy a
csoportmentességi rendelet I. melléklet 3. cikk (3) bekezdése szerinti kapcsolt
vállalkozásnak;
12. immateriális javak: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 30. pontja szerinti immateriális
javak;

13. kis- és középvállalkozás: a csoportmentességi rendelet I. melléklete szerinti kis- és
középvállalkozás;
14. kutatás-fejlesztés: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 84., 85. és 86. pontja szerinti
alapkutatásra, alkalmazott kutatásra vagy kísérleti fejlesztésre irányuló tevékenység;
15. létesítmény felvásárlása: valamely termék elıállításához, szolgáltatás nyújtásához
közvetlenül kapcsolódó tárgyi eszközök és támogatható immateriális javak (a
továbbiakban együtt: létesítmény) piaci feltételek mellett történı megvásárlása,
amennyiben a létesítmény bezárásra került vagy – amennyiben nem vásárolják meg –
bezárásra került volna, és – annak kivételével, ha egy kisvállalkozást az eredeti tulajdonos
családtagjai vagy korábbi munkavállalói vásárolnak meg – a felvásárló beruházó a
létesítmény tulajdonosától független harmadik fél;
16. nagyberuházás: az Atr. 26. § szerinti beruházás;
17. nehéz helyzetben lévı vállalkozás: az Atr. 6. § (6) bekezdése szerinti vállalkozás;
18. saját forrás: állami támogatást nem tartalmazó forrás;
19. szén: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 13. pontja szerinti szén;
20.szinten tartást szolgáló eszközök: azok az eszközök, amelyek a beruházó által már használt
tárgyi eszközöket, támogatható immateriális javakat váltják ki anélkül, hogy a kiváltás a
meglévı létesítmény kapacitásának bıvítését, a létesítmény termékpalettájának a
létesítményben addig nem gyártott termékekkel, szolgáltatással történı bıvítését, vagy a
termelési, szolgáltatási folyamat alapvetı változását eredményezi,
21.szintetikusszál-ipar: a
szintetikusszál-ipar;

csoportmentességi

rendelet

2.

cikk

44.

pontja

szerinti

22. támogatási intenzitás: a támogatástartalom és az elszámolható költségek jelenértékének
hányadosa százalékos formában kifejezve;
23.támogatástartalom: a beruházó részére ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában,
akár több forrásból odaítélt állami támogatásnak az Atr. 2. mellékletében meghatározott
módszer alapján számított összege;
24. tárgyi eszköz: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 29. pontja szerinti eszköz.
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3. §
A Rendelet 4. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„4. § (2) E rendelet alapján csoportmentességi rendelet 14. cikke szerinti regionális
beruházási támogatás nyújtható.”
4. §
A Rendelet 6. §-t megelızı cím „Regionális beruházási és foglalkoztatási támogatásokra
vonatkozó rendelkezések” szövegrıl „Regionális beruházási támogatásokra vonatkozó
rendelkezések” szövegre módosul, továbbá a 6. § helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„6. § (1) E rendelet alapján az 5. § (1) bekezdése szerinti célra abban az esetben nyújtható
regionális beruházási támogatás, ha a beruházás a 3. § 10. pontja szerinti induló beruházásnak
minısül.
(2) A beruházás elszámolható költsége:
a) a tárgyi eszközökre és immateriális javakra irányuló beruházási költségek; vagy
b) az induló beruházás által létrehozott munkahelyek két évre számított becsült
bérköltsége; vagy
c) az a) és b) pont kombinációja, az a) és a b) pont szerinti összegek közül a magasabbat
nem meghaladó mértékben.
(3) Egyetlen beruházási projekt részének kell tekinteni az ugyanazon megyében támogatott
másik beruházás munkáinak megkezdésétıl számítva három éven belül csoportszinten
ugyanazon kedvezményezett által megkezdett induló beruházást.
(4) Az elszámolható költségek az alábbiak szerint határozhatók meg:
a) A (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben
aa) a tárgyi eszköznek a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.)
47-48. §-a, 51. §-a szerinti bekerülési értéke,
ab) immateriális javak esetében a vagyoni értékő jogok és a szellemi termékek (a
továbbiakban: támogatható immateriális javak) Sztv. 47-48. §-a, 51. §-a szerinti
bekerülési értéke,
ac) létesítmény felvásárlásakor a tárgyi eszközök és a támogatható immateriális javak
vételára,
ad) az ingatlan, gép, berendezés, jármő, felszerelés bérleti díjának a kötelezı üzemeltetési
idıszak végéig elszámolt összege számolható el.
b) A (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a beruházás üzembe helyezését követı
háromszázhatvanöt napon belül újonnan létrehozott munkahelyeken foglalkoztatott
munkavállalók - az Sztv. 79. §-a szerint elszámolható – személyi jellegő ráfordításának
(kivéve az egyéb személyi jellegő kifizetéseket) 24 havi összege számolható el a
munkakör betöltésének napjától számítva.
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(5) A támogatható immateriális javak a következık szerint számolhatók el:
a) kizárólag a támogatásban részesült létesítményben használhatók fel,
b) az érintett immateriális javak bekerülési értéke az Sztv. elıírásai szerinti terv szerinti
értékcsökkenési leírás alá esik,
c) piaci feltételek mellett, a vevıtıl független harmadik féltıl kell megvásárolni,
d) kis- és középvállalkozások esetében legalább három évig a beruházó eszközei között
kell szerepelniük és ahhoz a projekthez kell kapcsolódniuk, amelyre a támogatást
nyújtották,
e) nagyvállalkozások esetében legalább öt évig a beruházó eszközei között kell
szerepelniük és ahhoz a projekthez kell kapcsolódniuk, amelyre a támogatást
nyújtották,
f) nagyvállalkozások esetében az immateriális javak az elszámolható költségek
maximum 50 %-át tehetik ki.
(6) A támogatott beruházás kapcsán beszerzett eszköznek újnak kell lennie, kivéve a
felvásárlás esetét, vagy ha a beruházó kis- és középvállalkozásnak minısül.
(7) A tárgyi eszközök bérléséhez kapcsolódó költségek a következık szerint számolhatók el:
a) földterületre, vagy épületre vonatkozó bérleti jogviszonynak a beruházás üzembe
helyezését követı legalább öt évig, kis- és középvállalkozás esetén a beruházás üzembe
helyezését követı legalább három évig fennáll,
b) pénzügyi lízing formájában beszerzett üzemre, vagy gépre, berendezésre, jármőre
vonatkozó szerzıdés tartalmazza az eszköznek a bérleti idıtartam lejáratakor történı
megvásárlására vonatkozó kötelezettséget.
(8) A regionális beruházási támogatás akkor vehetı igénybe, amennyiben a támogatott
vállalkozás kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházást annak befejezésétıl (üzembe
helyezés idıpontjától) számított legalább öt évig, kis- és középvállalkozás esetében legalább
három évig Szeged területén fenntartja.
(9) A (8) bekezdésben meghatározott követelmény nem akadályozza a fenntartási idıszak
alatt korszerőtlenné vált vagy meghibásodott tárgyi eszköz cseréjét, amennyiben a fenntartási
idıszak alatt a gazdasági tevékenység fenntartása az érintett területen biztosított. A
korszerőtlenné vált tárgyi eszköz cseréjét követı fenntartási idıszakban a beruházó a tárgyi
eszköz cseréjére támogatásban nem részesülhet. Az új eszköznek a lecserélt tárgyi
eszközökkel azonos funkcióval, azonos vagy nagyobb kapacitással kell rendelkeznie, továbbá
a gyártási idıpontja nem lehet korábbi, mint a lecserélt tárgyi eszközé.

5. §
A Rendelet 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„7. § (1) A támogatás igénybe vételének feltétele az Európai Bizottság elızetes jóváhagyása,
amennyiben
a) a beruházáshoz igényelt összes állami támogatás – figyelembe véve (2) bekezdésben

foglaltakat – meghaladja azt az összeget, amelyet ugyanazon településen egy jelenértéken
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100 millió eurónak megfelelı forintösszeget meghaladó elszámolható költségő beruházás
kaphat;
b) a beruházó a kérelem benyújtását megelızı két naptári évben azonos vagy hasonló

tevékenységet szüntetett meg az Európai Gazdasági Térség (továbbiakban: EGT)
területén, vagy tervezi, hogy a beruházás befejezését követı két naptári éven belül ilyen
tevékenységet szüntet meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a beruházáshoz igényelt összes állami támogatás nem
haladhatja meg
a) azt a minimális összeget, amellyel a beruházás kellıen nyereségessé válik ahhoz, hogy
azt a beruházó megvalósítsa, vagy
b) azt a többletköltséget, ami a beruházásnak az adott helyszínen történı megvalósítására
tekintettel merült fel az alternatív – más, a beruházás megvalósításának helyszínéhez
képest fejlettebb régióban található – helyszínhez viszonyítva azzal, hogy a fejlettség
szintjét a regionális támogatási térkép szerinti maximális támogatási intenzitás alapján
kell meghatározni.
6.§
A Rendelet a következı 8. § (1)-(4) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„8. § (1) A támogatás akkor vehetı igénybe, ha
a) a beruházás legalább 25 százalékban saját forrásból valósul meg;
b) a beruházás megkezdésének a napját megelızi a kérelem benyújtásának a napja.
(2) Az elszámolható költséget a szokásos piaci áron kell figyelembe venni, ha az a beruházó
és tıle nem független harmadik vállalkozás között a szokásos piaci ártól eltérı áron kötött
szerzıdés alapján merült fel.
(3) A termelési folyamat alapvetı megváltozását eredményezı beruházás esetén támogatás
akkor vehetı igénybe, ha az elszámolható költségek összege meghaladja az érintett
tevékenységhez kapcsolódó, korábban már használatba vett eszközökre a kérelem
benyújtása adóévét megelızı három adóévben elszámolt terv szerinti értékcsökkenés
összegét.
(4) Meglévı létesítmény tevékenységének új tevékenységgel történı kibıvítését eredményezı
beruházás esetén támogatás akkor vehetı igénybe, ha az elszámolható költségek összege
legalább 200 százalékkal meghaladja a korábban már használatba vett tárgyi eszközöknek
és immateriális javaknak a beruházás megkezdése elıtti adóévben nyilvántartott együttes
könyv szerinti értékét.
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7. §
A Rendelet 9. § az alábbiak szerint módosul:
„9. § (1) A 6. § (2) bekezdés b) pontja szerinti elszámolható költségek esetében a támogatott
beruházás által közvetlenül létrehozott munkahelyeknek meg kell felelniük az alábbi
feltételeknek:
a) a beruházás a kedvezményezett vállalatnál foglalkoztatottak számának nettó
növekedését eredményezi a beruházás megkezdését megelızı 12 hónap átlagához
képest,
b) a munkahelyeket a beruházás befejezésétıl számított egy éven belül betöltik,
c) a beruházó a beruházás megkezdésekor már létezı, továbbá a beruházással létrejött új
munkahelyeket a munkahely elsı betöltésétıl számított legalább öt éven, kis- és
középvállalkozás esetében legalább három éven keresztül az érintett területen
fenntartja.
(2) Nem minısül elszámolható költségnek:
a) a szinten tartást szolgáló tárgyi eszközök és immateriális javak bekerülési értéke;
b) a korábban már használatba vett olyan tárgyi eszközök és támogatható immateriális
javak bekerülési értéke, amelynek alapján a beruházó, más társaság vagy egyéni
vállalkozó állami támogatás vett igénybe;
c) az olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak bekerülési értéke, amelyet a
beruházó nehéz helyzetben lévı, vagy csıdeljárás, felszámolás vagy kényszertörlési
eljárás alatt álló beruházótól szerzett be;
d) a kérelem benyújtásának napja elıtt felmerült költség, ráfordítás;
e) a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. tv. 4. § 31/c. pontja
szerinti személygépkocsi bekerülési értéke;
f) nagyvállalkozásnál a korábban már bárki által használatba vett eszköz bekerülési
értéke, kivéve létesítmény felvásárlása esetén a beszerzett eszköz vételárát.
(3) A beruházás megkezdése napjának a következı idıpont minısül:
a) az építkezés kezdetének a napja,
b) létesítmény felvásárlása esetén a felvásárolt létesítményhez közvetlenül kapcsolódó
eszközök tulajdonba vételének napja,
b) a beruházás célját szolgáló elsı tárgyi eszköz megrendelésének a napja,
c) bármely olyan kötelezettségvállalás, amely a beruházást visszafordíthatatlanná teszi
azzal, hogy ezen idıpontok közül a legkorábbit kell figyelembe venni.”
(4) Nem minısül a beruházás megkezdésének különösen a földterület vásárlása, az építésügyi
hatósági engedélyek megszerzése vagy a megvalósíthatósági tanulmányok készítése.”
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8. §
A Rendelet 10. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„10. §
(1) E rendelet alapján nem ítélhetı meg támogatás
1.

acélipari tevékenységhez,

2.

a hajóépítı ipari tevékenységhez,

3.

a szénipari tevékenységhez,

4.

a szintetikusszál-ipari tevékenységhez,

5.

a bérmunkában vagy díjazás ellenében végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton
történı személyszállítási vagy áruszállítási szolgáltatáshoz,

6.

szélessávú internetszolgáltatást szolgáló beruházáshoz,

7.

energiatermelést, energiaszolgáltatást és energetikai célú infrastruktúra létrehozását
szolgáló beruházáshoz;

8.

a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezésérıl, az 1184/2006/EK és az
1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezésérıl szóló 1379/2013/EU parlamenti és tanácsi rendeletben
meghatározott halászati és akvakultúra-termékek termelését, feldolgozását és
forgalmazását szolgáló beruházáshoz

9.

elsıdleges mezıgazdasági termeléshez;

10.

az EUMSz I. mellékletében felsorolt mezıgazdasági termékek feldolgozásában és
forgalmazásában tevékeny vállalkozásoknak támogatás, amennyiben:

a) a támogatás összege az elsıdleges termelıktıl beszerzett vagy érintett vállalkozások által
forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre;
b) amennyiben a támogatás az elsıdleges termelıknek történı teljes vagy részleges
továbbítástól függ;
11.

exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált mennyiségekhez
közvetlenül kapcsolódó támogatás; értékesítési hálózat kialakításával és mőködtetésével,
vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülı egyéb folyó kiadásokkal
kapcsolatos támogatások;

12.

az import áruk helyett hazai áru használatától függı támogatás;

13.

nehéz helyzetben lévı vállalkozás részére

14.

támogatás azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság támogatás visszafizetésére
kötelezı határozatának nem tett eleget,

15.

olyan támogatás, amelynek feltétele, hogy a kedvezményezett belföldön elıállított
termékeket, illetve belföldi szolgáltatásokat vegyen igénybe.

16.

olyan támogatás, amely korlátozza a kedvezményezett azon lehetıségét, hogy a kutatásfejlesztés és innováció eredményeit más tagállamokban hasznosítsa”
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(2) A támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az adók
vagy egyéb illetékek levonása elıtt kell figyelembe venni. Az elszámolható költségeket és a
több részletben kifizetett támogatást az odaítélés idıpontjának évére szükséges diszkontálni.
A diszkontáláshoz alkalmazott kamatláb a kérelem benyújtásának idıpontját megelızı hónap
utolsó napján irányadó diszkont kamatláb.
(3) Amennyiben a támogatás az Európai Bizottság elızetes jóváhagyása alapján vehetı
igénybe, az elszámolható költség és a támogatás jelenértékét az Európai Bizottság felé történı
bejelentés idıpontjában érvényes diszkont kamatláb alkalmazásával és árfolyamon kell
figyelembe venni.
(4) A támogatási intenzitás mértéke az Atr. 25. § (1) bekezdésében meghatározott mérték,
figyelemmel a (5)-(7) bekezdésekre.
(5) A (4) bekezdés szerinti támogatási intenzitás a kisvállalkozások beruházásai esetében 20
százalékponttal, középvállalkozások beruházásai esetében 10 százalékponttal növelhetı,
amennyiben a beruházó a kérelem benyújtásakor, valamint a döntés meghozatalakor is
megfelel az adott vállalkozási méret feltételeinek.
(6) Nagyberuházás esetén a (4) bekezdés szerinti támogatási intenzitás az Atr. 25. § (3)
bekezdésének megfelelıen módosul.
(7) Egy projekthez igénybe vett összes állami támogatás – függetlenül attól, hogy annak
finanszírozása uniós, országos, regionális vagy helyi forrásból történik – támogatási
intenzitása nem haladhatja meg az irányadó uniós állami támogatási szabályokban
meghatározott támogatási intenzitást.
(8) Nem nyújtható támogatás annak a vállalkozásnak, aki a szerzıdés megkötésekor nem
igazolja, hogy köztartozásait maradéktalanul megfizette vagy a hatóság a köztartozásának
átütemezését határozatban engedélyezte.
(9) Nem nyújtható foglalkoztatási támogatás munkaerı-kölcsönzéssel foglalkozó vállalkozás
részére.
9. §
(1) A Rendelet 11. § (1) bekezdése kiegészül a következı mondattal:
„11. § (1) A kérelem és annak mellékletei, valamint az eljárás nyelve magyar.”
(2) A Rendelet 11. § (2) bekezdésében a „kézhezvételt követı 10 napon belül” szövegrész
helyébe a „kézhezvételt követı 15 napon belül” szöveg lép és az (5) bekezdés a) pontban „a
vállalkozás bemutatását (megalakulása,” szövegrész helyébe „a vállalkozás bemutatását
(neve, mérete, megalakulása,” szöveg lép, az f) pontban a „beruházás bemutatását, a fejlesztés
ütemezését” szövegrész helyébe a „beruházás bemutatását, a beruházás kezdetének és
befejezésének idıpontját, a fejlesztés ütemezését, a beruházás helyszínét;” szöveg lép,
továbbá a j) pont az alábbiak szerint módosul, és a (6) bekezdés kiegészül a következı k), l),
m), n), o), p) pontokkal:
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„11. § (5) j) a vállalkozás kapcsolattartójának megjelölését (név, telefonszám, e-mail cím)”
„11. (6) k) aláírási címpéldányt;
l) nyilatkozatot, hogy a kérelem keltét megelızı két naptári évben a cégcsoport az EGT
területén hasonló tevékenységet megszüntetett-e;
m) nyilatkozatot, hogy a beruházás befejezését követı két naptári éven belül a cégcsoport az
EGT területén hasonló tevékenység megszüntetését tervezi-e;
n) a 6. § (6) bekezdésnek megfelelı beruházásról szóló nyilatkozatot.
o) a termelési folyamat lényegi változását eredményezı támogatás esetén arra vonatkozó
nyilatkozatot, hogy az elszámolható költségek meghaladják-e az érintett tevékenységhez
kapcsolódó eszközöknek a megelızı három adóévben realizált értékcsökkenését;
p) meglévı létesítmény tevékenységének új tevékenységgel történı kibıvítését eredményezı
beruházás esetén arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy az elszámolható költségek összege
legalább 200 százalékkal meghaladja-e a korábban használatba vett tárgyi eszközöknek és
immateriális javaknak a beruházás megkezdése elıtti adóévben nyilvántartott együttes könyv
szerinti értékét.”
10. §
A Rendelet 13. §-a kiegészül a következı u) ponttal, ezzel egyidejőleg a jelenlegi u) pont
jelölése v) pontra módosul:
„13. § u) az 500.000 eurónak megfelelı forintösszeget meghaladó összegő támogatások
esetén az Atr. 6. melléklete szerinti adatoknak Atr. 18A. § c) pont ca) alpontja szerinti
megküldésérıl szóló tájékoztatást,”
11. §
A Rendelet 16. § az alábbiak szerint módosul:
„16. § (1) Ez a rendelet 2014. július 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet alapján támogatási döntést 2020. december 31-ig lehet hozni.”
12. §
A Rendelet 17. §-a az alábbiak szerint módosul:
„Ez a rendelet a Szerzıdés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási
kategóriáknak a belsı piaccal összeegyeztethetıvé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i
651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187. 2014.06.26. 1. o.)14. cikkének hatálya alá tartozó
támogatás tartalmaz.”

Dr. Botka László sk.
Polgármester

Dr. Mózes Ervin sk.
címzetes fıjegyzı

Megalkotta Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése a 2014. június 27-én tartott ülésén.
Kihirdetve Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Közlönyében.

