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A napirend előterjesztője: Polics József   polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Iroda 
 dr. Haraszti Katalin jogi ügyintéző 
 
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: 
 
Majos Jánosné ügyvezető   Forr-Line Kft. 7300 Komló, Pécsi út 42/C. 

forrokati68@freemail.hu  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 Képviselő-testületünk 109/2013. (VI.27.) számú határozatával varrodai eszközök beszerzése és 6 
fő teljes munkaidős munkavállaló foglalkoztatásának elősegítése érdekében 875.000, - Ft összegű, 
egyszeri, vissza nem térítendő pénzbeli támogatásban részesítette a Komló, Pécsi út 42/C. szám 
alatt varrodát üzemeltető Forr-Line Kft-t (képviseli: Major Jánosné ügyvezető). (1. sz. melléklet). 
A döntés a társaság részére kézbesítésre került, azonban a társaság képviselője többszöri megkere-
sés ellenére sem írta alá az előkészített támogatási szerződést, így a támogatás kiutalására sem 
került sor.  
 
A 2013. költségvetési év véget ért, ezért a fel nem vett támogatásról dönteni szükséges.  
 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy munkahelyteremtés támogatásáról szóló 
27/2010. (XII.16.) sz. önkormányzati rendeletünk az európai uniós költségvetési ciklushoz igazo-
dóan 2013. december 31. napjáig volt hatályos. Amennyiben a Tisztelt Képviselő-testület a támo-
gatást fenntartani szándékozik, a támogatás a tavalyi évi döntés alapján folyósítható, de azt a 
2014. évi költségvetés tervezésekor a munkahely-teremtésre szánt keretösszegnél figyelembe kell 
venni. A Tisztelt Képviselő-testület dönthet úgy is, hogy a támogatást – az érintett érdeklődésének 
hiánya miatt – visszavonja. 
 
Előterjesztőként javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy vitassa meg az előterjesztést és 
döntsön a munkahely teremtési támogatás visszavonásáról.  
 
Az előterjesztést a Gazdasági, településfejlesztési bizottság, valamint a Pénzügyi, jogi és 
ellenőrzési bizottság véleményezi, javaslatát a bizottságok elnökei szóban terjesztik a Tisztelt    
Testület elé. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Gazdasági, településfejlesztési bizott-
ság, valamint a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a Forr-
Line Kft. munkahely teremtés támogatási ügyét és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A képviselő-testület a Forr-Line Kft-nek (Komló, Pécsi út 42/C.) odaítélt támogatásról 
szóló 109/2013. (VI.27.) számú határozatát visszavonja, tekintettel arra, hogy a társaság 
képviselője többszöri megkeresés ellenére sem írta alá a támogatási szerződést. 
 

2. Erre figyelemmel a támogatási szerződés aláírására a későbbiekben nem kerülhet sor. 
 

3. Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről az érintettet tájékoztassa.   
 

Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 Polics József polgármester 
 
Komló, 2014. január 14. 
 
         Polics József  
         Polgármester



1. számú melléklet 



 
 
 

 
 


