
 
E L Ő T E R J E S Z T É S 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2019. június 20-án 

tartandó ülésére 
  
       Az előterjesztés tárgya:  Beszámoló a munkahelyteremtés érdekében nyújtott 
          támogatásokról 
  
  

      Iktatószám: 2054/2019., 1737/2018., 7306/2018., 2052/2019., 1068/2019.,  
      2056/2019., 2051/2019., 1079/2019., 1564/2018., 1734/2018., 2055/2019.,  
      1736/2018., 1735/2018., 5266/2019., 7432/2019., 2053/2019., 1073/2019.,  
      2057/2019. 

                                       Melléklet: 1 db 
 

      A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
 
      Az előterjesztést készítette: Kispálné Salamon Éva vagyonnyilvántartó 
  dr. Steiner Melinda jogi tanácsadó 
  
 
       Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 

Bizottság Hatáskör 

Pénzügyi és ellenőrzési bizottság SZMSZ 29.§ (2) bekezdés 

Gazdasági és településfejlesztési 
bizottság 

SZMSZ 1. sz. melléklet II/C. 28. pont 

 
 

 

 
 
Meghívót és a határozatot kapja: 
 
 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a munkahelyteremtés támogatásáról szóló 7/2014. 
(V. 16.) sz. önkormányzati rendelete alapján a képviselő-testület az 1. sz. melléklet szerinti feltételekkel 
nyújtott támogatást. 
 
Fenti kedvezményezettek tekintetében a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését a 
NAV által megküldött, illetve a kedvezményezettek által rendelkezésünkre bocsátott adatokkal való 
összevetés útján ellenőriztük; egyes vállalkozásoknál az ellenőrzés folyamatban van vagy a fenntartási 
időszak fordulónapjához igazodva később esedékes. 
 
A NAV által szolgáltatott adatok hivatali időben megtekinthetők a Pénzügyi, Költségvetési és 
Vagyongazdálkodási Iroda 228. sz. irodájában. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és a gazdasági és 
településfejlesztési bizottság, valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének 
figyelembevételével fogadja el a beszámolót! 
 
 
Határozati  javaslat: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a gazdasági és településfejlesztési bizottság, 
valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a munkahelyteremtés és 
munkahelyek megtartása érdekében nyújtott támogatásokról szóló beszámolót. 
 
1. A Képviselő-testület a beszámolót tudomásul veszi és elfogadja az 1. sz. melléklet szerinti 
vállalkozások teljesítéséről szóló tájékoztatást. 

 
2. Utasítja a jegyzőt, hogy a megítélt munkahelyteremtés támogatások ellenőrzését folytassa, amelynek 
eredményéről tájékoztassa a képviselő-testületet. 
 
Határid ő:  2020. január 30. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 
Komló, 2019. június 13. 
         Polics József  
         polgármester  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. sz. melléklet Munkahelyteremtés érdekében nyújtott támogatások 

Kedvezményezett neve, 
székhelye, cégjegyzékszáma, 

Önkormányzati 
döntés száma 

Támogatási 
szerződés 
kelte 

Támogatás intenzitása és támogatástartalom Ellenőrzésre vonatkozó 
adatok  

Anderson Group Hungary Kft. 
(7621 Pécs, Apáca u. 3., 
cégjegyzékszám: Cg.02-09-
076314) 

3/2018. (I. 11.) 2018.01.24. I. támogatás 
1.026.255,-Ft, melyet a Támogató a Komló 3515/1/A/1 
hrsz.-ú ingatlan kétévi bérleti díjának elengedése 
formájában nyújt Kedvezményezett számára  
 
Kötelezettség: 15 fő új, 8 órás munkaviszonyban 
foglalkoztatott munkavállalóval megemelkedő átlagos 
statisztikai foglalkoztatási létszámát a munkavállaló 
felvételétől számított 24 hónapon keresztül fenntartja. 

a vállalkozás első 12 hónapra 
vonatkozó ellenőrzés 
megtörtént; a vállalkozás 
teljesítette foglalkoztatási 
kötelezettségét 

Anderson Group Hungary Kft. 
(7621 Pécs, Apáca u. 3., 
cégjegyzékszám: Cg.02-09-
076314) 

38/2018. (III.22.) 2018.03.23. II.  támogatás 
6.473.745,- Ft munkahelyteremtéssel kapcsolatos 
kiadások, díjak részbeni átvállalása  
 
Támogató a munkahelyteremtés támogatás összegét 2 
egyenlő, 3.236.873,-Ft összegű  részletben, évente 
folyósítja: az első részletet legkésőbb 2018. március 31. 
napjáig, a 2. részletet az 1. részlet folyósítását követő 
egy év múlva. A második részlet folyósításának feltétele 
az első 12 havi foglalkoztatási kötelezettség teljesítése. 
Az első részlet kifizetése megtörtént. 
 
A kötelezettség az I. számú támogatáshoz kapcsolódó 
szerződéssel azonos. 

a vállalkozás első 12 hónapra 
vonatkozó ellenőrzés 
megtörtént; a vállalkozás 
teljesítette foglalkoztatási 
kötelezettségét 

HAGABO Kft. (székhely: 7762 
Pécsudvard, Táncsics Mihály 
köz 2/3, cégjegyzékszám: 02-
09-083442) 

2/2018. (I.11.) 2018.02.20. I. támogatási szerződés 
2.750.000,- Ft, melyet a Támogató a Komló 2237/2 
hrsz.-ú ingatlan egyévi bérleti díjának elengedése 
formájában nyújt Kedvezményezett számára 
 
kötelezettség: 11 fő új, 8 órás munkaviszonyban 

a foglalkoztatási kötelezettség 
ellenőrzése folyamatban van 



foglalkoztatott munkavállaló foglalkoztatása 12 hónapon 
keresztül  

HAGABO Kft. (székhely: 7762 
Pécsudvard, Táncsics Mihály 
köz 2/3, cégjegyzékszám: 02-
09-083442) 

71/2018. (V.30.) 2018.08.13. II. támogatási szerződés 

6.250.000,- Ft 2 egyenlő részletben, melyet a Támogató 
munkahelyteremtéssel kapcsolatos működési kiadások 
részbeni átvállalása formájában nyújt Kedvezményezett 
számára. 

Az első részlet (3.125.000,-Ft) kifizetése megtörtént. 

Kötelezettség: a támogatás iránti kérelem benyújtásának 
napján (2018. január 2.) foglalkoztatott 0 fő 
munkavállalóhoz képest 25 (a 2018. február 20-án aláírt 
támogatási szerződés szerinti kötelezettséget figyelembe 
véve összesen 36) fő új, 8 órás munkaviszonyban 
foglalkoztatott munkavállalóval megemelkedő átlagos 
statisztikai foglalkoztatási létszámát 12 hónapon 
keresztül fenntartja. 

a foglalkoztatási kötelezettség 
ellenőrzése folyamatban van 

HORVÁTH Szolgáltató, 
Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Korlátolt 
Felelősségű Társaság (székhely: 
7300 Komló, Vájáriskola utca 
12., cégjegyzékszám: 02 09 
067493) 

37/2018. (III.22.) 2018.04.09. 1000000,-Ft munkahelyteremtéssel kapcsolatos 
kiadások, díjak részbeni átvállalása címén 2 egyenlő 
részletben. 
 
500.000,-Ft folyósítása megtörtént.  
Kötelezettség: a támogatás iránti kérelem benyújtásának 
napján (2018. március 22.) foglalkoztatott 8 főhöz 
képest 4 fő új, 8 órás munkaviszonyban foglalkoztatott 
munkavállalóval megemelkedő átlagos statisztikai 
foglalkoztatási létszámát 12 hónapon keresztül fenntartja 

A vállalkozás 12 hónapra 
vonatkozó ellenőrzése 
megtörtént; a vállalkozás 
teljesítette foglalkoztatási 
kötelezettségét. A fenntartási 
időszak lejárt. 

DT Build Kft. 
(Cégjegyzékszám: 02-09-
079214, székhely: 7300 Komló, 
Függetlenség utca 26/A) 

106/2018. 
(VI.20.) 

2018.06.27. 1.000.000,-Ft munkahelyteremtéssel kapcsolatos 
kiadások, díjak részbeni átvállalása címén 2 részletben 
500.000,-Ft átutalása megtörtént 
 
Kötelezettség: 
4 fő új, 8 órás munkaviszonyban foglalkoztatott 

a fenntartási időszak 2019. 
június 30-án jár le, ezt 
követően történik meg a 
foglalkoztatási kötelezettség 
ellenőrzése 



munkavállalóval megemelkedő átlagos statisztikai 
foglalkoztatási létszámát 12 hónapon keresztül 
fenntartja. 

Bányai Ipari, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Betéti Társaság  
székhely: 7300 Komló, Bajcsy 
Zs. utca 14.,  
cégjegyzékszám: 02-06-070923 

144/2014. (XII. 
04.) KTH 

2014. 12. 16. 500.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás, melyet a 
kedvezményezett kizárólag a támogatási kérelemben 
foglalt 1 fő új 4 órás munkaidejű munkaviszonyban 
foglalkoztatott bér és járulék költségeinek 
finanszírozására használhat fel. 
 
Kedvezményezett kötelezettséget vállalt arra, hogy a 
támogatás iránti kérelem hiánypótlásának benyújtásának 
napján (2014. szeptember 16.) foglalkoztatott 1 főhöz 
képest 1 fő új, 4 órás munkaviszonyban foglalkoztatott 
munkavállalóval megemelkedő átlagos statisztikai 
foglalkoztatási létszámát a legutóbb felvett munkavállaló 
felvételétől számított 48 hónapon keresztül fenntartja. 
Kedvezményezett vállalta, hogy a 1 fő új munkavállalót 
jelen támogatási szerződés aláírást követő legkésőbb 60. 
napig felveszi 
 
Kedvezményezett a munkahelyteremtés támogatás 
összegével megegyező összegű beruházást köteles 
megvalósítani és arról hitelesített számlamásolatokkal 
alátámasztott szakmai és pénzügyi beszámolót készíteni, 
mind a működési támogatás felhasználásáról, mind a 
beruházás megvalósításától legkésőbb a fenntartási 
időszak lejártát követő 30 napon belül. 

A NAV adatszolgáltatása 
alapján megállapítható, hogy a 
kedvezményezett a támogatási 
szerződésben vállalt 
kötelezettségeket 
szerződésszerűen teljesítette. A 
fenntartási időszak lejárt. 

IMBI Kereskedelmi és 
Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság székhely: 
7300 Komló, Munkácsy Mihály 
u. 5., cégjegyzékszám: 02-09-
075972 
 

143/2014.  
(XII. 04.) KTH 

2014. 12. 11. 750.000,- Ft vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, 
melyet a kedvezményezett kizárólag a támogatási 
kérelemben foglalt 2 fő új 4 órás munkaidejű 
munkaviszonyban foglalkoztatott bér és járulék 
költségeinek finanszírozására használhat fel. 
 
Kedvezményezett kötelezettséget vállalt arra, hogy a 
támogatás iránti kérelem hiánypótlásának benyújtásának 

A NAV adatszolgáltatása 
alapján megállapítható, hogy a 
kedvezményezett a támogatási 
szerződésben vállalt 
kötelezettségeket 
szerződésszerűen teljesítette. A 
fenntartási időszak lejárt. 



napján (2014. október 21.) foglalkoztatott 3 főhöz képest 
2 fő új, 4 órás munkaviszonyban foglalkoztatott 
munkavállalóval megemelkedő átlagos statisztikai 
foglalkoztatási létszámát a legutóbb felvett munkavállaló 
felvételétől számított 36 hónapon keresztül fenntartja. 
Kedvezményezett vállalta, hogy a 2 fő új munkavállalót 
jelen támogatási szerződés aláírást követő legkésőbb 60. 
napig felveszi. 
 
Kedvezményezett a munkahelyteremtés támogatás 
összegével megegyező összegű beruházást köteles 
megvalósítani és arról hitelesített számlamásolatokkal 
alátámasztott szakmai és pénzügyi beszámolót készíteni, 
mind a működési támogatás felhasználásáról, mind a 
beruházás megvalósításától legkésőbb a fenntartási 
időszak lejártát követő 30 napon belül. 

Ivicz Szerszám-, 
Alkatrészgyártó Kereskedelmi 
és Szolgáltó Betéti Társaság  
székhely: 7300 Komló, 
Mecsekjánosi puszta 5./B,  
cégjegyzékszám: 02-06-071762  
 

145/2014.  
(XII. 04.) KTH 

2014. 12. 15. 750.000,- Ft vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, 
melyet a kedvezményezett kizárólag a támogatási 
kérelemben foglalt 1 fő új 8 órás munkaidejű 
munkaviszonyban foglalkoztatott bér és járulék 
költségeinek finanszírozására használhatja fel.  
Kedvezményezett kötelezettséget vállalt arra, hogy a 
támogatás iránti kérelem hiánypótlásának benyújtásának 
napján (2014. október 21.) foglalkoztatott 1 főhöz képest 
1 fő új, 8 órás munkaviszonyban foglalkoztatott 
munkavállalóval megemelkedő átlagos statisztikai 
foglalkoztatási létszámát a legutóbb felvett munkavállaló 
felvételétől számított 36 hónapon keresztül fenntartja. 
Kedvezményezett vállalta, hogy a 1 fő új munkavállalót 
jelen támogatási szerződés aláírást követő legkésőbb 60. 
napig felveszi. 
Kedvezményezett a munkahelyteremtés támogatás 
összegével megegyező összegű beruházást köteles 
megvalósítani és arról hitelesített számlamásolatokkal 
alátámasztott szakmai és pénzügyi beszámolót készíteni, 

A NAV adatszolgáltatása 
alapján megállapítható, hogy a 
kedvezményezett a támogatási 
szerződésben vállalt 
kötelezettségeket 
szerződésszerűen teljesítette. A 
fenntartási időszak lejárt. 



mind a működési támogatás felhasználásáról, mind a 
beruházás megvalósításától legkésőbb a fenntartási 
időszak lejártát követő 30 napon belül. 

DUFTIN Termelő és 
Kereskedelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság  
székhely: 7300 Komló, Pécsi u. 
42./C,  
cégjegyzékszám: 02-09-063540 

82/2015.  
(VI.4.) KTH 

2015. 06. 09. 2.000.000,- Ft vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, 
melyet a kedvezményezett kizárólag a támogatási 
kérelemben foglalt 8 fő új 8 órás munkaidejű 
munkaviszonyban foglalkoztatott bér és járulék 
költségeinek finanszírozására használhatja fel. A 
kedvezményezett részére a támogatás két részletben 
került folyósításra. 
 
Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a 
támogatás 2. részletének folyósítása iránti kérelem 
benyújtásának napján (2016. szeptember 14.) 
foglalkoztatott 32 fő 8 órás munkaviszonyban 
foglalkoztatott átlagos statisztikai foglalkoztatási 
létszámát további 12 hónapon keresztül fenntartja 

A NAV adatszolgáltatása 
alapján megállapítható, hogy a 
kedvezményezett a támogatási 
szerződésben vállalt 
kötelezettségeket 
szerződésszerűen teljesítette. A 
fenntartási időszak lejárt. 

SZAKÁCS Ipari és 
Kereskedelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság  
székhely: 7300 Komló, Altáró 
utca 7., 
cégjegyzékszám: 02 09 062394,  
 

99/2015  
(VI. 15.) KTH 
74/2017. (V. 25.) 

2015. 06. 19. 
2017. 06. 08.  

1.000.000,- Ft vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, 
melyet a kedvezményezett kizárólag a támogatási 
kérelemben foglalt 4 fő új 8 órás munkaidejű 
munkaviszonyban foglalkoztatott bér és járulék 
költségeinek finanszírozására használhatja fel. 
 
Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a 
támogatás iránti kérelem benyújtásának napján (2015. 
június 10.) foglalkoztatott 31 főhöz képest 4 fő új, 8 órás 
munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalóval 
megemelkedő átlagos statisztikai foglalkoztatási 
létszámát a legutóbb felvett munkavállaló felvételétől 
számított 12 hónapon keresztül fenntartja.  
 
Kedvezményezett a munkahelyteremtés támogatás 
összegével megegyező összegű beruházást köteles 
megvalósítani és arról hitelesített számlamásolatokkal 
alátámasztott szakmai és pénzügyi beszámolót készíteni, 

A vállalkozással a támogatási 
szerződés módosításra került, 
mivel az eredeti támogatási 
szerződésben foglaltakat – 
önhibáján kívül – csak részben 
teljesítette. A módosított 
szerződést a vállalkozás 
teljesítette. 



mind a működési támogatás felhasználásáról, mind a 
beruházás megvalósításától legkésőbb a fenntartási 
időszak lejártát követő 30 napon belül. 

VIP GLOBAL Kft. (székhely: 
1027 Bp., Bem József u. 9. 
fióktelepek: 7300 Komló, 
Városház tér 20. 
7300 Komló, Pécsi út 1. 1. e. 17. 
cégjegyzékszám: Cg.01-09-
284086 
 

42/2017. (IV. 28.) 2017. 05. 09. A támogatás összege: 750.000,-Ft, azaz 
hétszázötvenezer forint. 
A megítélt támogatás összegét a Kedvezményezett 
kizárólag a támogatási kérelemben foglalt 3 fő 8 órás 
munkaidejű foglalkoztatott bér és járulék költségeinek 
finanszírozására használhatja fel.  
A Kedvezményezett a munkahelyteremtés támogatás 
összegével megegyező összegű beruházást köteles 
végrehajtani. 
Kedvezményezett a támogatási szerződésben 
meghatározott határidőn belül köteles a 2017. március 
30. napján munkaviszonyban foglalkoztatott 2 főhöz 
képest a munkavállalói átlagos statisztikai 
foglalkoztatási létszámát összesen 3 fő teljes munkaidős, 
heti 40, napi 8 órás munkaviszonyban foglalkoztatott 
munkavállalóval növelten a foglalkoztatás 
megkezdésétől számított 12 hónapon keresztül 
fenntartani. 

 
A NAV adatszolgáltatása 
alapján megállapítható, hogy a 
kedvezményezett a támogatási 
szerződésben vállalt 
kötelezettségét 
szerződésszerűen teljesítette. A 
fenntartási időszak lejárt. A 
cég kényszertörlés alatt áll, 
azonban a kényszertörlési 
eljárás megindítása előtt a 
foglalkoztatási kötelezettségét 
teljesítette. 

 
B-Fitness Kft.  
B-Fitness Szolgáltató és 
Kereskedelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság 
Cégjegyzékszám 
02-09-080585  
Székhely 
7300 Komló, Kossuth Lajos utca 
18 
 

184/2017. (XI. 
30.) 

2017. 12. 13. A munkahely-teremtési támogatás összege: 750.000,- Ft. 
A megítélt támogatás összegét a Kedvezményezett 
kizárólag a támogatási kérelemben foglalt 1 fő 8 órás 
(azaz teljes munkaidejű) foglalkoztatott bér- és járulék 
költségeinek finanszírozására használhatja fel.  
 
A Kedvezményezett a munkahelyteremtés támogatás 
összegével megegyező összegű beruházást köteles 
végrehajtani. Kedvezményezett az 1 fő teljes munkaidős, 
azaz heti 40 órás, napi 8 órás munkaidejű 
munkavállalóval megnövekedett átlagos statisztikai 
foglalkoztatási létszámot a foglalkoztatás megkezdésétől 
számított 36 hónapon keresztül köteles fenntartani. 

A NAV adatszolgáltatása 
alapján megállapítható, hogy a 
kedvezményezett a támogatási 
szerződésben vállalt 
időarányos kötelezettségeit 
szerződésszerűen teljesítette. 
 

Bareith Péter egyéni vállalkozó 183/2017. (XI. 2017.12.08. A támogatás összege: 250.000,-Ft. A NAV adatszolgáltatása 



7300 Komló, Székely B. u. 56., 
adószám: 67817638-1-22 

30.) A megítélt támogatás összegét a Kedvezményezett 
kizárólag a támogatási kérelemben foglalt 1 fő 8 órás 
munkaidejű foglalkoztatott bér és járulék költségeinek 
finanszírozására használhatja fel.  
 
A Kedvezményezett a munkahelyteremtés támogatás 
összegével megegyező összegű beruházást köteles 
végrehajtani. 
Kedvezményezett a támogatási szerződésben 
meghatározott határidőn belül köteles 1 fő új, teljes 
munkaidős, azaz heti 40 órás, napi 8 órás munkaidejű 
munkavállalót felvenni, és az 1 fős munkavállalói 
átlagos statisztikai foglalkoztatási létszámot a 
foglalkoztatás megkezdésétől számított 12 hónapon 
keresztül fenntartani. 

alapján megállapítható, hogy a 
kedvezményezett a támogatási 
szerződésben vállalt 
kötelezettségeket 
szerződésszerűen teljesítette. A 
fenntartási időszak lejárt. 

TIAMAT-TRADE Kft.  
TIAMAT-TRADE 
Kereskedelmi és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság 
Cégjegyzékszám 
01-09-272290  
Székhely 
1071 Budapest, Dembinszky 
utca 44. fszt. 4. 
fióktelep: Komló, Tröszt utca 
11. 
 

73/2017. (V. 25.) 2017. 05. 31. A munkahely-teremtési támogatás összege: 500.000,- Ft. 
A megítélt támogatás összegét a Kedvezményezett 
kizárólag a támogatási kérelemben foglalt 1 fő 8 órás 
munkaidejű foglalkoztatott bér és járulék költségeinek 
finanszírozására használhatja fel.  
A Kedvezményezett a munkahelyteremtés támogatás 
összegével megegyező összegű beruházást köteles 
végrehajtani. Kedvezményezett a támogatási 
szerződésben meghatározott határidőn belül köteles 1 fő 
új, teljes munkaidős, azaz heti 40 órás, napi 8 órás 
munkaidejű munkavállalót felvenni, és ezt a 
munkavállalói átlagos statisztikai foglalkoztatási 
létszámot a foglalkoztatás megkezdésétől számított 24 
hónapon keresztül fenntartani. 

A NAV adatszolgáltatása 
alapján megállapítható, hogy a 
kedvezményezett a támogatási 
szerződésben vállalt 
kötelezettségeket 
szerződésszerűen teljesítette. A 
fenntartási időszak lejárt. 

Hovorka Béla egyéni vállalkozó 
7300 Komló, Munkácsy M. u. 8. 
adószám: 60798121-1-22 

182/2017. (XI. 
30.) 

2017. 12. 13. A támogatás összege: 500.000,- Ft, azaz ötszázezer 
forint. 
A megítélt támogatás összegét a Kedvezményezett 
kizárólag a támogatási kérelemben foglalt 1 fő 8 órás 
munkaidejű foglalkoztatott bér és járulék költségeinek 
finanszírozására használhatja fel.  

A NAV adatszolgáltatása 
alapján megállapítható, hogy a 
kedvezményezett a támogatási 
szerződésben vállalt 
időarányos kötelezettségeit 
szerződésszerűen teljesítette. 



 
A Kedvezményezett a munkahelyteremtés támogatás 
összegével megegyező összegű beruházást köteles 
végrehajtani. Kedvezményezett a támogatási 
szerződésben meghatározott határidőn belül köteles 1 fő 
új, teljes munkaidős, azaz heti 40 órás, napi 8 órás 
munkaidejű munkavállalót felvenni, és az így 
megnövekedett munkavállalói átlagos statisztikai 
foglalkoztatási létszámot a foglalkoztatás megkezdésétől 
számított 24 hónapon keresztül fenntartani. 

Road Danubia Kft.  
Road Danubia Korlátolt 
Felelősségű Társaság 
Cégjegyzékszám 
02-09-083109  
Székhely 
7300 Komló, Dankó Pista utca 
10. 
 

128/2017. (VIII. 
24.) 
 
 

2017. 08. 28. 
 

A támogatás összege: 7.500.000,- Ft, azaz hétmillió-
ötszázezer forint. 
A megítélt támogatás összegét a Kedvezményezett 
kizárólag a támogatási kérelemben foglalt 9 fő 8 órás, és 
2 fő 4 órás munkaidejű foglalkoztatott bér- és járulék 
költségeinek finanszírozására használhatja fel.  
 
A kedvezményezett a munkahelyteremtés támogatás 
összegével megegyező összegű beruházást köteles 
végrehajtani. Kedvezményezett a támogatási 
szerződésben meghatározott határidőn belül köteles 9 fő 
teljes munkaidős, azaz heti 40 órás, napi 8 órás 
munkaidejű, valamint 2 fő heti 20 órás, napi 4 órás 
munkavállalót felvenni, és ezt a munkavállalói átlagos 
statisztikai foglalkoztatási létszámot a foglalkoztatás 
megkezdésétől számított 36 hónapon keresztül 
fenntartani. 

A NAV adatszolgáltatása 
alapján megállapítható, hogy a 
kedvezményezett a támogatási 
szerződésben vállalt 
időarányos kötelezettségeit 
szerződésszerűen teljesítette. A 
támogatás időarányos része 
került kifizetésre. 
 
 

TAX-Árenda Kft.  
TAX-Árenda Szolgáltató és 
Kereskedelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság 
Cégjegyzékszám 
02-09-067359  
Székhely 
7300 Komló, Iskola utca 4. 

138/2017. (IX. 
27.) 

2017. 11. 07. A munkahely-teremtési támogatás összege: 4.000.000,- 
Ft, azaz négymillió forint. 
A megítélt támogatás összegét a Kedvezményezett 
kizárólag a támogatási kérelemben foglalt 4 fő 8 órás 
(azaz teljes munkaidejű) foglalkoztatott bér- és járulék 
költségeinek finanszírozására használhatja fel.  
A Kedvezményezett a munkahelyteremtés támogatás 
összegével megegyező összegű beruházást köteles 

A vállalkozás csak részben 
teljesítette az általa vállalt 
foglalkoztatási kötelezettséget. 
A felülvizsgálat 
eredményeként 
szerződésmódosítás várható. 
 



 végrehajtani és arról hitelesített számlamásolatokkal 
alátámasztott szakmai és pénzügyi beszámolót készíteni. 
Kedvezményezett a támogatási szerződésben 
meghatározott határidőn belül köteles 4 fő teljes 
munkaidős, azaz heti 40 órás, napi 8 órás munkaidejű 
munkavállalót felvenni, és ezt a munkavállalói átlagos 
statisztikai foglalkoztatási létszámot a foglalkoztatás 
megkezdésétől számított 48 hónapon keresztül 
fenntartani. 

BENKALA Kft.  
BENKALA Gyártó, Szolgáltató 
és Kereskedelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság 
Cégjegyzékszám 
01-09-965926  
Székhely 
1119 Budapest, Andor utca 21. 
C. ép. fszt. 1. 
Fióktelepek: 
7300 Komló, Sikondai út 57. 
7300 Komló, 023/18 hrsz. 

95/2017. (VI. 28.) 2017. 06. 12. A támogatás összege: 3.000.000,- Ft. 
Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a 
támogatás iránti kérelmének benyújtása napján (2017. 
június 9.) foglalkoztatott 6 fő munkavállalóhoz képest 4 
fő új, napi 8 órás munkaviszonyban foglalkoztatott 
munkavállalóval megemelkedő átlagos statisztikai 
foglalkoztatási létszámát a legutóbb felvett munkavállaló 
felvételétől számított 24 hónapon keresztül fenntartja.  

Az időarányos foglalkoztatási 
kötelezettségét a vállalkozás 
teljesítette. A fenntartási 
időszak lejártát követően a 
NAV ismét megkeresésre 
kerül. 

 
2018-ban visszafizetésre került az önkormányzat számára: 
DPG 13 Kft.: 500.000,-Ft 
Szabó István: 1.125.000,-Ft 
 


