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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A  képviselő-testület a volt Nagy László Gimnázium hasznosításának tárgyában hozott 165/2011. 
(IX.29) számú határozatával döntött az ingatlanon elvégzendő beruházásról, a  Főkefe Nonprofit 
Kft-vel kötendő együttműködési megállapodásról, valamint az ingatlan munkahely-teremtési 
támogatás keretében történő ingyenes használatba adásáról. A döntés alapján megkötött 
támogatási szerződés és annak mellékletét képező 31/2012. (III.8.) számú képviselő-testületi 
határozattal módosított és jelenleg hatályos használatba adási szerződés az előterjesztés 1. számú 
mellékletét képezi 
 
A támogatási szerződés 4.) pontja értelmében a támogatási szerződés 2013. évre történő 
meghosszabbítása érdekében a Főkefe Nonprofit Kft. 2012. november 15. napjáig terjeszthette elő 
támogatási kérelmét.  
A társaság ügyvezetője előzetes szóbeli egyeztetést követően 2012. november 22. napján kelt 
levelében (2.számú melléklet) üzlettervezési okokra hivatkozással bejelentette, hogy a 2013. 
üzleti évre nem kívánják igénybe venni a munkahely-teremtési támogatást, hanem az ingatlan 
vagyonkezelőjével kötendő bérleti szerződés keretében legalább 2016. december 31-ig a vállalt 
200 fő foglalkoztatása keretében folytatnák tevékenységüket az ingatlanban. Erre tekintettel az 
ügyvezető kérte a használatba adási szerződés 2012. december 31. hatályú közös megegyezéssel 
történő megszüntetését. 
 
Emlékeztetem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az ingatlan emeleti szintjét jelenleg hasznosító 
Kézmű Nonprofit Kft. 2012. április 2-án a Fűtőerőmű Zrt-vel, mint vagyonkezelővel kötött bérleti 
szerződés alapján jelenleg – üzletpolitikai kedvezménnyel csökkentett – 1.000,- Ft+ÁFA/hó 
bérleti díjat fizet. Az üzletpolitikai kedvezmény feltétele, hogy a társaság 2016. december 31. 
napjáig legalább 100 fő éves átlagos statisztikai létszámot foglalkoztató könnyűipari 
termelőüzemet létesít és tart fenn folyamatosan és teljesíti a szerződésben foglalt egyéb 
kötelezettségét, így - többek között - igénybe veszi a vagyonkezelő által biztosított távhő- és 
melegvíz szolgáltatást, amelyért a mindenkori közületi ármegállapítás alapján számított díjat 
köteles fizetni. A szerződés tartalmazza azt is, hogy amennyiben a bérlő a szerződésből eredő 
kötelezettségeit nem teljesíti, az üzletpolitikai kedvezményt elveszíti és köteles Komló Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, Településfejlesztési Bizottságának 22/2011. 
(IX.26.) számú határozatának megfelelő 458,- Ft/m2/hó+ÁFA bérleti díjat (havi 545.020,- 
Ft+ÁFA) fizetni.  
A vagyonkezelő és a Kézmű Kft. között létrejött bérleti szerződés másolati példánya – képviselők 
és bizottsági tagok által – hivatali időben megtekinthető a Polgármesteri Hivatal 228. szobájában.  
 
Fentiekre tekintettel javaslom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület döntsön a Főkefe Nonprofit Kft-
vel fennálló használatba adási szerződés 2012. december 31-i hatályú közös megegyezéssel 
történő megszüntetéséről azzal a feltétellel, hogy a Főkefe Nonprofit Kft. december 31. napjáig 
olyan tartalmú határozatlan idejű bérleti szerződést köt az ingatlanra a Fűtőerőmű Zrt-vel, 
amelyben vállalja, hogy 2016. december 31. napjáig 200 fő átlagos statisztikai létszámot 
foglalkoztatva folytatja tevékenységét, valamint igénybe veszi a vagyonkezelő által biztosított 
távhő- és melegvíz szolgáltatást, amelyért a mindenkori közületi ármegállapítás alapján számított 
díjat köteles fizetni. 
 
Kérem, hogy a Tisztelt Képviselő-testület döntsön a Főkefe Nonprofit Kft. kérelmében 
foglaltakról. 
 



Az előterjesztést Gazdasági, településfejlesztési bizottság, valamint a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési 
bizottság véleményezi, álláspontját a testületi ülésen ismerteti. 
 
 
 
H a t á r o z a t i   j a v a s l a t: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése gazdasági, településfejlesztési bizottság, 
valamint a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság véleménye alapján – megtárgyalta a Főkefe 
Nonprofit Kft. támogatási ügyéről szóló javaslatot, és meghozza az alábbi határozatot: 
 
 

1.) A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Főkefe Nonprofit Kft-vel 2012. január 2. 
napján kötött támogatási szerződés meghosszabbítása iránt a kedvezményezett nem kíván 
kérelmet benyújtani. Erre tekintettel a képviselő-testület megállapítja, hogy a támogatási 
szerződés 2012. december 31-i hatállyal megszűnik, a támogatási időszak a szerződés 
megszűnésének napján véget ér. 

 
2.) A képviselő-testület az alábbi feltételek maradéktalan teljesülése esetén egyetért az 1.) 

pontban hivatkozott támogatási szerződés 2. számú mellékletét képező és módosítással 
egységes szerkezetbe foglalt, 2012. március 23-án hatályba lépett használatba adási 
szerződés 2012. december 31-i hatályú közös megegyezéssel történő megszüntetésével: 

 
- a Főkefe Nkft. december 31. napjáig olyan 2013. január 1. napjától kezdődő, 

határozatlan idejű bérleti szerződést köt az ingatlanra a Fűtőerőmű Zrt-vel, amelyben 
vállalja, hogy  

- 2016. december 31. napjáig 200 fő átlagos statisztikai létszámot foglalkoztatva 
továbbfolytatja tevékenységét, és teljesíti a bérleti szerződésben foglalt egyéb 
kötelezettségeit, valamint  

- igénybe veszi a vagyonkezelő által biztosított távhő- és melegvíz szolgáltatást, 
amelyért a mindenkori közületi ármegállapítás alapján számított díjat köteles fizetni. 

 
3.) A képviselő-testület hozzájárul, hogy Komlói Fűtőerőmű Zrt., mint vagyonkezelő Komló, 

Gorkij u. 2. szám alatti ingatlant jelen határozat 2.) pontban foglaltakat is tartalmazó és az 
ingatlant érintő más bérleti szerződés tartalmával lényegében megegyező tartalmú bérleti 
szerződést kössön a Főkefe Nonprofit Kft.-vel.  

 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen határozatban foglalt feltételek maradéktalan 
teljesülése esetén a használatba adási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése 
ügyében teljes jogkörrel eljárjon, a szükséges nyilatkozatokat megtegye és dokumentumokat 
aláírja. 

 
Határidő:   2012. december 31. 
Felelős:   Polics József polgármester 

 
 
 
Komló, 2012. november 22. 
 
 
          Polics József 
          polgármester 
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