
E L Ő T E R J E S Z T É S 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2011. december 15-én 
tartandó ülésére 

  
Az előterjesztés tárgya:  Hektor Tex Kft. munkahely-teremtési támogatásáról 

szóló 146/2011. (VII.28.) határozat visszavonása 
    

Iktatószám: 9802-5 / 2011.                                             Melléklet: 2 db  
 
A napirend előterjesztője: Polics József   polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: dr. Haraszti Katalin jogi ügyintéző  
 Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Iroda 
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 

Bizottság Hatáskör 

Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság SZMSZ 27.§ (2) bekezdés 

Gazdasági, településfejlesztési bizott-
ság SZMSZ 27.§ (2) bekezdés 

 
 

 

 
 
Meghívót és a határozatot kapja: 
 
Molnár István László ügyvezető  Hektor-Tex Kft. 
       7300 Komló, Kossuth u. 21. 
 
 
 
 



1. számú melléklet 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A képviselő-testület 146/2011. (VII. 28.) számú határozatával tárgyi eszközök beruházással kap-
csolatos kiadások részbeni átvállalása címén 500.000,- Ft vissza nem térítendő munkahely-
teremtési támogatást ítélt meg a városunkban varrodát üzemeltető Hektor Tex Kft-nek (1.számú 
melléklet).   
A támogatási szerződés aláírását megelőzően a társaság ügyvezetője szóban jelezte, hogy a támo-
gatást nem kívánják igénybe venni, mert a gazdasági helyzetre tekintettel nem biztos, hogy a tá-
mogatás folyósításától számított 1 évig folyamatosan fenn tudják tartani a vállalt 40 fő átlagos 
éves statisztikai létszámot.  
 
A társaság képviselőjének szóbeli jelzése alapján több alkalommal egyeztetések folytak a támoga-
tás felhasználásról, a feltételek esetleges módosításáról. Mivel azonban nem született megállapo-
dás, 2011. november 4. napján kelt levelemben felkértem a társaság ügyvezetését, hogy írásban 
nyilatkozzon a támogatás igénybevételéről (2. szám melléklet).  
A levelet székhelyén a társaság megbízottja átvette, de a megadott határidőre a társaság képviselő-
je nyilatkozatot nem tett, ezért a támogatást megítélő határozat visszavonását kezdeményezem. 
 
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és döntsön a munkahely- 
teremtési támogatást odaítélő határozat visszavonásáról.  
 
Az előterjesztést a Gazdasági, településfejlesztési bizottság, valamint a Pénzügyi, jogi és ellenőr-
zési bizottság javaslatát a bizottság elnöke szóban terjeszti a tisztelt testület elé. 
 
Határozati javaslat: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a gazdasági, településfejlesztési bizottság, 
valamint a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a Hektor Tex 
Kft. munkahely-teremtési támogatásáról szóló határozat visszavonásával kapcsolatos előterjesz-
tést és az alábbi határozatot hozza: 
 
A képviselő-testület a Hektor-Tex Kft.-nek odaítélt munkahely-teremtési támogatásáról szóló 
146/2011. (VII.28.) számú határozatát visszavonja.  
 
Utasítja a jegyzőt, hogy a képviselő-testület döntéséről értesítse a Hektor-Tex Kft-t.  
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
  
 
 
Komló, 2011. december 7.       
        Polics József  
        polgármester 
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2. számú melléklet 
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