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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

277/2021. (IV. 23.) kgy. határozata 

Székesfehérvári Mikrovállalkozások Kamattámogatási Programjával 

kapcsolatban 
1. 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere rögzíti, miszerint 

 

a) az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 

koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében a Kormány a 2021. február 8-án hatályba 

lépett, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel Magyarország egész 

területére veszélyhelyzetet hirdetett ki; 
b) a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény megállapította a 

veszélyhelyzettel összefüggő sajátos szabályokat; 

c) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 

hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke 

gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény 

átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a 

települést is érinti.”; 

d) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Támogató) és a 

Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (a továbbiakban: 

Támogatott) között a Székesfehérvári Mikrovállalkozások Kamattámogatási Programja 

finanszírozásához 2015. október 30. napján támogatási szerződés jött létre, amit a felek 

2016. június 30. napján és 2020. május 9. napján közös megegyezéssel módosítottak (a 

továbbiakban: Támogatási szerződés). A Támogatási szerződés alapján a Támogató a 

2015. november 30. napjáig, valamint 2016-2020. években megkötött és a Támogatónak 

bemutatott hitelszerződések alapján vissza nem térítendő támogatást nyújt a 

Támogatottnak. A támogatás kizárólag a Program megvalósítása során létrejött 

hitelügyletek kamattámogatására használható fel; 

e) a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében 

szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet, majd a 

veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi 

készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény határozta meg – többek között - a hitelező 

által üzletszerűen nyújtott hitelszerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési 

kötelezettség teljesítésére vonatkozó fizetési haladék biztosítás szabályait a törlesztési 
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moratórium időszakára, amely 2020. március 19. napjától 2020. december 31. napjáig 

tartott; 

f) az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő 

vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi 

CVII. törvény  2021. január 1.-2021. június 30. napjáig tartó időszakra hosszabbította meg 

a fizetési moratórium szabályait;    

g) a Támogatási szerződés 2.3./ pontja biztosítja, hogy amennyiben az adott évben nem kerül 

felhasználásra teljes mértékben az adott évre jóváhagyott kamattámogatási összeg, akkor 

az éves maradványérték felhasználható a következő évben;  

h) a Támogatási szerződés 2.4./ pontja szerint, amennyiben a 47/2020. (III. 18.) Korm. 

rendelet szerinti fizetési moratórium érinti a már megkötött hitelszerződéseket, úgy a 

meghosszabbodó futamidőre is alkalmazható a kamattámogatás a még le nem hívott 

kamattámogatás összege terhére; 

i) a Támogatott a vonatkozó jogszabályok alapján biztosította a 2020. március 18. napján 

fennálló hitelszerződések esetén a fizetési haladékkal élő adósok részére a törlesztési 

moratóriumot. Tekintettel a Támogatási szerződés 2.3./ pontjában megfogalmazottakra, a 

Támogatott jelezte a Támogató felé, hogy a 2020. évre jóváhagyott támogatási összegből 

3.450.000,-Ft, azaz Hárommillió-négyszázötvenezer forint nem került felhasználásra, így 

ezen összeget fel kívánja használni a törlesztési moratóriummal elő ügyfelei 

kamattámogatásának biztosítására. 

j) tekintettel a fentiekre, szükséges a Támogatási szerződés 2.4./ pontjának a módosítása. 

 

2. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 

Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestereként – 

tekintettel az 1. pontban leírtakra – úgy döntök, hogy Támogató és Támogatott közös 

akaratelhatározással módosítja a Támogatási szerződés 2.4. pontját az alábbiak szerint:  

 

„2.4./ Tekintettel a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése 

érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendeletben, a 

veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről 

szóló 2020. évi LVIII. törvényben, valamint az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint 

pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti 

intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvényben megfogalmazottakra, amennyiben a fizetési 

moratórium érinti a már megkötött hitelszerződéseket, úgy a meghosszabbodó futamidőre is 

alkalmazható a kamattámogatás, a Támogatási szerződésben biztosított, még le nem hívott 

kamattámogatás összege terhére. A kitolt futamidő tekintetében Támogatott minden egyes 

hitelszerződés esetén köteles külön nyilvántartás alapján elszámolni.” 

 

3. 

Felkérem a Címzetes Főjegyzőt, hogy jelen határozatom végrehajtásához szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: dr. Cser-Palkovics András polgármester 

  dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző 

 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

 

Dr. Cser-Palkovics András       Dr. Bóka Viktor 

polgármester        címzetes főjegyző 


