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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A HAGABO Kft. (7762 Pécsudvard, Táncsics Mihály köz 2/3.) több esetben nyújtott be támogatási 
kérelmet Komló Város Önkormányzathoz: két alkalommal munkahelyteremtés támogatási 
kérelmet, egy esetben pedig munkahelymegtartás érdekében nyújtható támogatás iránti kérelmet. 
 
Az első támogatási kérelem önkormányzati tulajdonú ingatlan kedvezményes bérletére irányult, 
mely pozitív elbírálásban részesült, és a megkötött támogatási szerződés alapján a kérelmező egy 
év időtartamra ingyenes használatba kapta a Komló, Ifjúság u. 37. szám alatti ingatlan igénybe 
venni kívánt helyiségeit. A támogatás összege 2.750.000,-Ft volt. A támogatási szerződésben vállalt 
kötelezettség a fenntartási időszak alatt 11 fős átlaglétszám fenntartása volt. 
 
A második támogatási kérelemben a munkahelyteremtéssel kapcsolatos bérek és járulék 
finanszírozására igényelt a vállalkozás támogatást kötelezettségként vállalva 36 fős átlaglétszám 
egy éven keresztül történő foglalkoztatását. A képviselő-testület a plusz 25 fős átlaglétszám egyévi 
fenntartására mindösszesen 6.250.000,-Ft támogatást ítélt meg, melyet két részletben rendelt 
kifizetni a vállalkozás számára: a fenntartási időszak elején az elsőt, valamint – a szerződés 
teljesítése esetén – a fenntartási időszak végén a másodikat. A támogatási szerződés aláírásakor az 
első támogatás fenntartási időszakából csak 3 hónap telt el, így a foglalkoztatási kötelezettség 
teljesítésének ellenőrzése még nem történt meg, az akkor még idő előtti lett volna. Ugyanakkor a 
vállalkozás csatolta az önkormányzat számára a 36 fő (a korábbihoz képest újabb 25 fő) felvételét 
igazoló NAV bejelentő lapokat a feladási nyugtákkal együtt. Igazolta továbbá a támogatási 
szerződésben előírt beruházás megkezdését. Ezért a támogatás első fele – 3.125.000,-Ft – kiutalásra 
került számára. 
 
A harmadik kérelem, mely a munkahelyek megtartására érdekében további egy év ingyenes 
helyiséghasználatra irányult, a Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság döntése alapján 
ugyancsak pozitív elbírálásban részesült. A támogatási szerződés azonban ezen döntés alapján már 
nem került megkötésre arra tekintettel, hogy mind az első támogatási kérelem fenntartási 
időszakának közelgő lejárta miatt, mind a vállalkozással szembeni lakossági bejelentések miatt 
megkezdődött a foglalkoztatási kötelezettség ellenőrzése a NAV megkeresésével. 
 
A támogatási szerződéseket, illetve a Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság határozatát az 1-
3. számú mellékletek tartalmazzák. 
 
A NAV által rendelkezésre bocsátott adatok a támogatási szerződések súlyos megsértését igazolták. 
Megállapítható, hogy a vállalt létszámot a vállalkozás csak a fenntartási időszak első hónapjában 
teljesítette, ha azonban a valós foglalkoztatást vesszük figyelembe, úgy egyetlen hónapban sem. A 
NAV által megküldött adatok szerint ugyanis 2018. május – 2019. január között a bejelentett 
munkavállalók közül nagy százalékban voltak olyanok, akik biztosítatlanként szerepelnek a 
nyilvántartásban. Újabb adatkérést követően tisztázódott, hogy az esetek túlnyomó többségében 
ezek az alkalmazottak fizetés nélküli szabadságon lévőkként kerültek bejelentésre, egyes esetekben 
szinte a teljes létszám (2018. szeptember: 37 főből 34 fő, 2018. október: 33 főből 33 fő, 2018. 
november: 27 főből 23 fő). 
 
A NAV által megküldött adatok szerint a foglalkoztatás pontos számait a mellékelt táblázat 
tartalmazza.  
 
A vállalkozás ügyvezetőjét több alkalommal megkerestük, hogy tisztázza az eltérések okát, azonban 
megnyugtató választ nem kaptunk. Állítása szerint az alkalmazottakat minden esetben jogtiszta 
módon foglalkoztatták, és véleménye szerint a vállalt 36 főhöz képest kb. 10 fő a cég elmaradása. 
Az adateltérés tekintetében könyvelői hibára hivatkozott. Egyúttal kérte, hogy a támogatási 



szerződések módosításával tegye lehetővé az önkormányzat azok fenntartását és munkája 
folytatását. 
 
Az ügyvezető válaszában leírt létszámok lényegesen eltérnek a NAV által kimutatott létszámoktól. 
Tekintettel arra, hogy a valóságnak megfelelő adóhatósági bejelentés a munkáltató felelőssége, a 
könyvelőre való hivatkozást az önkormányzat figyelembe venni nem tudja. A foglalkoztatási 
kötelezettség teljesítése tekintetében a munkáltatói bejelentésen alapuló, NAV által rögzített 
adatokat lehet figyelembe venni. 
 
Ezt követően a Városgondnokság jelezte, hogy a cég komlói telephelyén a tevékenység megszűnt, 
semmilyen mozgás nincs az ingyenes használatba adott ingatlanon, csak az ügyvezető jelenik meg 
néha rövid időre.  
 
Mindezek alapján egyértelművé vált, hogy a vállalkozás megszegte a támogatási szerződéseit, és a 
támogatás összege visszafizetésének van helye. Ez a helyiségbérleti kedvezményről szóló 
támogatás esetében a ki nem fizetett bérleti díj megfizetését jelenti, míg a pénzbeli támogatás 
kifizetett összege tekintetében annak visszafizetését.  
 
Tekintettel arra, hogy az ingyenes használatba adott ingatlan Komló Város Önkormányzat 
Városgondnoksága vagyonkezelésében áll, a Városgondnokság jogosult visszamenőleg 
érvényesíteni a be nem szedett bérleti díjat.  
 
A vállalkozással szemben a fentiek alapján azonnali intézkedésre volt szükség az önkormányzat 
érdekeinek megóvása érdekében, ezért polgármesterként a támogatási szerződéseket felmondtam 
és a támogatási összegek visszafizetésére hívtam fel az ügyvezetőt. (4. sz. melléklet) A levél 2019. 
október 24-én átvételre került, de arra csak november 28-án érkezett reakció az ügyvezető részéről. 
E-mailben jelezte, hogy postára adott egy levelet az önkormányzat részére, az azonban a mai napig 
nem érkezett meg. 
 
Az önkormányzat a cég által adott előzetes felhatalmazás alapján benyújtotta az inkasszó-kérelmet 
a cég ismert bankszámlaszámára, melyet azonban a bank visszautasított. A banknál történt 
érdeklődésre arról tájékoztatták az önkormányzatot, hogy a visszautasítás oka nem az 
önkormányzat hibájára vezethető vissza, így valószínűsíthető a fedezethiány. 
  
A várható behajtási nehézségekre tekintettel a városgondnokság lezárta az ingatlant a bérbeadót 
megillető törvényes zálogjog érvényesíthetősége érdekében. 
 
A vállalkozással szemben a fenti fejlemények miatt sürgős intézkedésre volt szükség abban az 
időszakban, amikor a képviselő-testület alakuló ülése az ismert okok miatt még nem történt meg. 
Igyekeztem polgármesterként minden olyan intézkedést megtenni, amely az önkormányzat 
vagyonának megőrzése érdekében szükséges. Ugyanakkor a támogatási szerződések felmondása a 
T. Képviselőé-testület jóváhagyását igényli Komló város Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/2014. (V. 16.) önkormányzati rendelete „a munkahelyteremtés támogatásáról” 10. § (4) bekezdése 
alapján. 
 
Mindezek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a melléklet szerinti felmondást utólagosan 
hagyja jóvá, és a visszafizetési kötelezettség érvényesítésével kapcsolatos minden szükséges 
cselekmény megtételére hatalmazzon fel! 
 
A vállalkozás harmadik, munkahely megtartására irányuló kérelméről a korábbi testület Gazdasági 
és Településfejlesztési Bizottsága döntött, melynek alapján azonban már – a fentebb írtak szerint – 
nem került sor szerződéskötésre. Ugyanakkor e döntésnek is szükséges a visszavonása, amely 



jelenleg a Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság átruházott hatáskörébe tartozik. Javaslom 
azonban, hogy a HAGABO Kft. támogatási ügyeinek egységes kezelése érdekében e döntést is a T. 
Képviselő-testület hozza meg! 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság 
véleményének figyelembevételével tárgyalja meg és döntsön az előterjesztésről!  
 
Határozati javaslat: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági 
bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a HAGABO Kft. munkahelyteremtés támogatásával 
kapcsolatos előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A képviselő-testület a HAGABO Kft. (7762 Pécsudvard, Táncsics Mihály köz 2/3. cjsz: 02-09-
083442 adószám: 26203069-2-02) 2018. február 20-án és 2018. augusztus 13-án aláírt támogatási 
szerződéseinek felmondásával egyetért, a polgármester 2019. október 18-án kelt felmondását (4. sz. 
melléklet) utólagosan jóváhagyja. 

 
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a HAGABO Kft.-vel szembeni 

felmondásból eredő visszafizetési, illetve bérletidíj-megfizetési kötelezettség érvényesítése 
érdekében valamennyi szükséges jognyilatkozatot tegye meg, az önkormányzatot teljes joggal 
képviselje. A képviselő-testület megállapítja, hogy a 2018. február 20-án aláírt támogatás összege 
2.750.000,-Ft (elengedett bérleti díj), melyet az önkormányzat számára visszafizettetési kamattal 
együtt utólag köteles a vállalkozás megfizetni. A 2018. augusztus 13-án aláírt szerződés szerinti 
támogatásból kifizetett összeg 3.125.000,-Ft, így a visszafizetendő összeg 3.125.000,-Ft + 
visszafizettetési kamat.  

 
3. A Képviselő-testület megkeresi Komló Város Önkormányzat Városgondnokságát, hogy a 2019. 

május 2. napjától a Komló, Ifjúság u. 37. szám alatti, a vállalkozás által használt helyiség lezárásáig 
terjedő időszakra is számlázza ki visszamenőlegesen a vállalkozás számára a bérleti díjat. A 
Képviselő-testület a kiszámlázott bérleti díj ÁFA-tartalmának fedezetét a Városgondnokság részére 
2020. évi költségvetésében többletforrásként biztosítja. Amennyiben a bevétel realizálódik, úgy 
annak a terhére a Városgondnokság a megelőlegezett ÁFA összegét visszatéríti. 
 

4. A Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság által meghozott 5/2019. (IV.23.) GTB számú 
határozatot „a HAGABO Kft. bérleti díjkedvezmény kérelméről” a Képviselő-testület visszavonja. 

 
Határid ő:  azonnal 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
  Polics József polgármester 

Bogyay László intézményvezető (Városgondnokság) 
 
 
Komló, 2019. december 16. 
 

Polics József  
         polgármester 
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GAZDASÁGI és TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGÁTÓL 
 
 
 

K I V O N A T  
a Gazdasági és településfejlesztési bizottság  
2019. április 23-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 
5/2019. (IV.23.) GTB határozata 

a HAGABO Kft. bérleti díjkedvezmény kérelméről 
 

A Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság a munkahelyek megtartása érdekében nyújtható 
bérleti díjkedvezményekről szóló 15/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 9.§ (2) bekezdésben a 
képviselő-testület által a bizottságra átruházott hatáskörével élve elbírálta a HAGABO Kft. (7762 
Pécsudvard, Táncsics Mihály köz 2/3.) kérelmét és az alábbi döntést hozza: 
 
1. A bizottság helyt ad a HAGABO Kft. (7762 Pécsudvard, Táncsics Mihály köz 2/3.) kérelmének 

és a Komló 2237/2 hrsz.-ú, Komló, Ifjúság u. 37. szám alatti ingatlan használatáért fizetendő 
2.457.840,-Ft + ÁFA (bruttó 3.121.457,-Ft) éves bérleti díjat 2019. január 22-től 1 év 
időtartamra 75%-kal csökkenti.  

 
A díjkedvezmény összege: 1.843.380,-Ft + ÁFA (bruttó 2.341.094,- Ft)/év.  
 

2. A bérleti díj fennmaradó része 614.460,-Ft + ÁFA (bruttó 780.364,-Ft)/év, melyet a bizottság – 
a HAGABO Kft. kérelmének helyt adva – azzal a feltétellel enged el, hogy 2019. évben a 
bérleményen legalább az elengedett bérleti díjnak megfelelő mértékű, az ingatlan tartós 
értéknövekedését eredményező beruházást hajt végre. 
 

3.  A támogatás további feltétele, hogy a 36 fő heti 40 órás átlaglétszámot a bérleti jogviszony 
lejártáig fenntartja. 
 

Utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen a támogatási szerződés elkészítéséről és annak végrehajtásáról. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 Bogyay László Városgondnokság intézményvezetője 

  
K.m.f. 

 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.       Szarka Elemér s.k. 
címzetes főjegyző       bizottság elnöke 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 
Szőke Attiláné 








