A Mohácsi Önkormányzat
6/2001.(II.26.)
rendelete
1
a vállalkozások, a munkahelyteremtés és munkahelymegőrzés helyi támogatásáról
(Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 35/2012.(XII.17.), 1/2008.(I.28.), 14/2005.(VI.6.), 25/2004.(X.25.)
ör-rel)
Mohács Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§-ának (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
Engedményes árú önkormányzati telek
1.§ Mohács Város Képviselő-testülete egyéni elbírálás alapján az önkormányzati tulajdonú telkekből engedményes
árú telekkel támogathatja elsősorban az ipari célú új vállalkozásokat, munkahelyteremtéseket, valamint a meglévő
vállalkozásokat, amennyiben új telephelyet létesítenek, illetve dolgozói létszámot bővítenek.
A város bármely részén létesülő, illetve bővülő vállalkozások engedményei
2.§ 2(1) 3Az Önkormányzat az Ipari Parkban vállalkozás létesítése, illetve bővítése esetén a telekárból
munkahelyenként 600.000 Ft engedményt biztosít, amennyiben az helyi, azaz mohácsi munkavállalóval kerül
betöltésre. Helyi munkavállalónak az minősül, akinek bejelentett állandó lakó-, vagy tartózkodási helye Mohács
közigazgatási területén van.
(2) 4
5
(3) A támogatás feltétele, hogy a vállalkozó az adásvételi szerződésben vállalja, hogy a szerződés megkötésétől
számított három éven belül a telephelyet megépíti, tevékenységét megkezdi és legkésőbb a beruházás
megvalósításától számított egy év elteltével a szerződésben vállalt foglalkoztatott dolgozói létszámot eléri a
támogatással létrehozott telephelyen. További támogatási feltétel, hogy a telekár megállapításánál figyelembe vett
teljes dolgozói létszámot legalább öt évig foglalkoztatja a támogatással létrehozott telephelyen.”
(4) 6Az Önkormányzat az Ipari Parkban munkahelymegőrző célú vállalkozás létesítése, illetve bővítése esetén a
telekárból munkahelyenként 300.000 Ft 7engedményt biztosít, amennyiben az helyi, azaz mohácsi munkahelyek
megőrzését szolgálja. Az 8engedmény mértékével csökkentett telekár 10.000 Ft-ig mérsékelhető azzal, hogy a
telekalakítás költségét a vállalkozás viseli.
(5) A támogatás feltétele, hogy a szerződéskötéstől számított két éven belül a vállalkozó telephelyet megépíti,
tevékenységét megkezdi, és szerződés aláírásakor általa foglalkoztatott dolgozói létszámot legalább 5 évig
fenntartja.
3.§ Kivételes esetben, egyedi elbírálás alapján a kiskereskedelmi, vendéglátó és szolgáltató tevékenységet folytató
vállalkozásoknak is adhat 9engedményt a képviselő-testület.
Az Ipari Parkba betelepülő vállalkozások további kedvezményei
10

4.§ Az Ipari Parkba betelepülő vállalkozások a vállalt munkahelyteremtés és -megtartás megvalósulása esetén
mentesítendőek a víz-és szennyvíz-közmű hozzájárulás megfizetése alól.
5.§ 11
Egyéb rendelkezések
6.§ Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 28/1999.(X.29.) ör. és a módosításáról szóló
10/2000.(III.30.) ör. hatályát veszti.
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Beiktatta a 14/2005.(VI.6.) ör.
Módosította a 35/2012.(XII.17.) ör.
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Módosította a 25/2004.(X.25.) ör.
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Hatályon kívül helyezte a 25/2004.(X.25.) ör.
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Módosította a 35/2012.(XII.17.) ör.
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Beiktatta a 14/2005.(VI.6.) ör.
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Módosította a 25/2004.(X.25.) ör.
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Módosította a 25/2004.(X.25.) ör.
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Módosította a 25/2004.(X.25.) ör.
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Módosította az 1/2008.(I.18.) ör.
11
Hatályon kívül helyezte a 25/2004.(X.25.) ör.
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