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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a munkahelyteremtés támogatásáról 

szóló rendelete alapján – korábban 27/2010. (XII. 16.) sz. önkormányzati rendelet, jelenleg 

7/2014. (V. 16.) sz. önkormányzati rendelet - a képviselő-testület Horváth Lászlóné egyéni 

vállalkozó, a Mecsektex Kft., a Völgyesi és Völgyesi Kft., a Komló-Habilitas Nonprofit 

Közhasznú Kft., T.2.D Kft., Petken-Menyhárt Kft. részére a 1. sz. melléklet szerinti 

feltételekkel nyújtott támogatást.  

 

Fenti kedvezményezettek valamennyien benyújtották a támogatás felhasználásáról szóló 

beszámolóikat, és a foglalkoztatottak létszámára vonatkozóan adatszolgáltatást teljesítettek. A 

benyújtott beszámolók és az adatszolgáltatások vizsgálata megtörtént. A kérelmezők közül 

többen nyújtottak be kérelmet a támogatási szerződés egyes pontjaira, illetve az 

adatszolgáltatásra vonatkozóan, amelyeket a táblázatban foglalt adatokon túl, alább külön 

kiemelek. 

 

Horváth Lászlóné egyéni vállalkozó a támogatási szerződés módosítására irányuló kérelmet 

nyújtott be Komló Város Önkormányzatához (2. sz. melléklet). Kérelmében jelzi, hogy a 

támogatási szerződéshez képest a munkavállalók foglalkoztatását egy hónappal (2014. 04. 

01.) később tudta megkezdeni, és a 2 fő új 8 órás teljes munkaidejű munkavállaló helyett, 1 fő 

8 órás teljes munkaidejű és 1 fő 4 órás részmunkaidejű munkavállalót foglalkoztat. Ahhoz, 

hogy a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeit teljesítse, kéri, hogy a Képviselő-

testület fogadja el a 4 órás részmunkaidejű munkavállaló foglalkoztatását úgy, hogy az ő 

foglalkoztatását 12 hónap helyett 24 hónapig fenntartja. 

 

A Mecsektex Kft. az adatszolgáltatás során külön nyilatkozatban jelezte, hogy a támogatási 

szerződésben rögzített átlagos statisztikai létszámot fenntartja, de a 6 fő új 6 órás 

részmunkaidejű munkavállalók helyett 4-5 fő új 6 órás és 3-4 fő 4 órás részmunkaidejű 

munkavállalót foglalkoztat. A Mecsektex Kft. vállalt kötelezettségeit összességében teljesíti, 

ezért kéri a Képviselő-testülettől teljesítésének elfogadását (3. sz. melléklet). 

 

A Képviselő-testület 175./2013. (XI. 28.) sz. határozatával munkahely-teremtési 

támogatásban részesítette a Völgyesi és Völgyesi Kft.-t, amely egyszeri vissza nem térítendő 

támogatási összegből és a Komló Város Önkormányzat tulajdonában álló „kultúrház” 

megnevezésű ingatlanra vonatkozó bérleti díjkedvezményből állt. A kedvezményezett a 

munkahelyek fenntartása tekintetében 24 hónapos foglalkoztatást vállalt, a bérleti 

díjkedvezményt azonban 12 hónapos futamidőre kapta meg, azzal, hogy 2014. október 31. 

napjáig benyújtandó kérelme alapján – a Képviselő-testület felülvizsgálja a kedvezményes 

bérleti díj újbóli megállapításának lehetőségét a támogatási szerződésben vállalt 

foglalkoztatási kötelezettség teljesítése alapján. A Völgyesi és Völgyesi Kft. 2014. október 

27-én benyújtotta a bérleti díjkedvezményre irányuló kérelmét (4. sz. melléklet). Kérelmében 

jelezte, hogy a harmadik 8 órás munkaidejű munkavállaló időközben szülési szabadságra 

távozott, de helyette új 8 órás munkaidejű munkavállaló foglalkoztatását tervezik. Javaslom a 

határozott időtartamra (5 évre) szóló bérleti szerződés, bérleti díjkedvezményre vonatkozó 5. 

pontjának módosítását – tehát a bérleti díjkedvezmény a futamidejének további 12 hónapra 

történő meghosszabbítását – a tervezett munkavállaló foglalkoztatásának megkezdésének 

feltételéhez kötni. 

 

A Petken-Menyhárt Kft. a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeit nem teljesítette, 

a foglalkoztatottak létszámát nem emelte. A NAV 2013. július 2-i adatszolgáltatása alapján a 

Kft.-nél egyedüli foglalkoztatott, 4 órás részmunkaidejű munkaviszony keretében az 

ügyvezető, akinek jogviszonya a támogatási szerződést megelőzően keletkezett. A Kft. a 
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támogatási összeget a telephelyének fejlesztésére, az ott eszközölt beruházásra kapta, melyet 

utóbb bejelentés nélkül felszámolt. A hivatal dolgozói többször tartottak helyszíni ellenőrzést, 

volt telephelye sokáig üresen állt, jelenleg más szolgáltató fejti ki tevékenységét az 

üzlethelyiségben. A támogatási szerződés felmondása és a munkahely-teremtési támogatás 

visszafizettetési kamattal növelt összegének hatósági átutalással történő beszedése - a 

rendeletben foglaltaknak megfelelően - indokolt. 

 

A benyújtott dokumentációk hivatali időben megtekinthetők a Pénzügyi, Költségvetési és 

Vagyongazdálkodási Iroda 228. sz. irodájában. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és fogadja el a 

beszámolót. 

 

A Gazdasági és településfejlesztési bizottság, valamint a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság 

javaslatát a bizottság elnökei szóban terjesztik a tisztelt testület elé. 

 

 

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 Mecsektex Kft., a 

T.2.D Kft., valamint a Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. időarányos 

teljesítéséről szóló tájékoztatást. 

 

2. A Képviselő-testület elfogadja Horváth Lászlóné egyéni vállalkozó a támogatási 

szerződés módosítására irányuló kérelmét és a támogatási szerződés 7.) pontjának 

az alábbi módosítását hagyja jóvá: 

 

7.)  Kedvezményezett kötelezettséget vállal, hogy a pályázati támogatással 

létrejövő munkahelyek tekintetében - 2 fő új, 1 fő teljes (8 órás) munkaidejű 

munkavállalót és 1 fő 4 órás részmunkaidejű munkavállalót vesz fel és 

alkalmaz, valamint 1 fő teljes (8 órás) munkavállalót továbbalkalmaz. 

Kedvezményezett vállalja, hogy az új munkavállalók foglalkoztatását 2014. 

április 1. napjáig megkezdi, egy fő már meglévő munkavállalóját pedig 

továbbalkalmazza. A munkahely-teremtési támogatással létrehozandó 

munkahelyre felvett 8 órás teljes munkaidejű munkavállaló munkaviszonyát a 

felvételétől számított 12 hónapon keresztül, a 4 órás részmunkaidejű 

munkavállaló munkaviszonyát a felvételétől számított 24 hónapon keresztül, 

a továbbalkalmazott munkavállaló munkaviszonyát pedig jelen szerződés 

aláírásától számított 12 hónapon keresztül fenntartja. 

 

Utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen a támogatási szerződés módosításáról és annak 

végrehajtásáról. 

 

Felhatalmazza a polgármestert támogatási szerződés módosításának aláírására. 

 

3. A Képviselő-testület felülvizsgálta a Völgyesi és Völgyesi Kft. számára nyújtott 

kedvezményes bérleti díj újbóli megadásának lehetőségét, és úgy döntött, hogy a 
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kérelemben szerepeltetett további 1 fő 8 órás teljes munkaidejű munkavállaló 

foglalkoztatásának megkezdését igazoló dokumentumok benyújtását követően, a 

következő 12 hónapra is kedvezményes bérleti díj fizetési lehetőséget nyújt a 

Völgyesi és Völgyesi Kft.-nek a 153 hrsz. „kultúrház” megnevezésű ingatlanra 

vonatkozóan. A 7/2014. (V. 16.) sz. önkormányzati rendelet 6.§ b) pontja alapján a 

kedvezményes bérleti díj továbbra is a rendes bérleti díj (IV. övezet, 310,-

Ft/m2/hó x 235m2) alapján számított 72.850,- Ft helyett 24.555,-Ft +ÁFA (br. 

31.185,-Ft/hó), a bérleti szerződés megkötésétől számított 12 hónapon keresztül.  

 

Utasítja Komló Város Önkormányzat Városgondnokság intézményvezetőjét a 

Völgyesi és Völgyesi Kft. bérleti szerződésének módosítására.  

 

4. A Képviselő-testület a munkahelyteremtés támogatásáról szóló 7/2014. (V.16.) sz. 

önkormányzati rendeletben foglaltakat szem előtt tartva, felmondja a Petken-

Menyhárt Kft.-vel kötött támogatási szerződést, és a munkahely-teremtési 

támogatás visszafizettetési kamattal növelt összegének hatósági átutalással történő 

beszedése érdekében intézkedik. 

 

Utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen a támogatási szerződés felmondása és a támogatás 

visszafizettetési kamattal növelt összegének beszedése érdekében. 

 

Utasítja a jegyzőt, hogy a megítélt munkahely-teremtési támogatások ellenőrzését folytassa, 

amelynek eredményéről tájékoztassa a képviselő-testületet. 

 

Határidő:  Értelem szerint, de legkésőbb 2015. december 30. 

Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 

Komló, 2014. december 4.  

         Polics József  

         polgármester



1. sz. melléklet 

 

Munkahelyteremtés érdekében nyújtott támogatások 

Kedvezményezett neve, 

székhelye, 

cégjegyzékszáma, 

adószáma, statisztikai 

száma, képviselő neve, 

elérhetősége 

Önkormányzati 

döntés száma 

Támogatási 

szerződés 

kelte 

Támogatás intenzitása és támogatástartalom Ellenőrzésre vonatkozó adatok 

(ellenőrzés helye, ideje, megállapítások) 

Horváth Lászlóné 

egyéni vállalkozó,  

székhely: 7300 Komló, 

Fő u. 38., 

adószám: 43182327-2-

22 

vállalkozói ig. szám:  

ES-099932 

tel: 72/485-077,  

06 30/264-9228, e-mail: 

info@fukaszafuresz.hu 

145/2013. 

(IX.26.) KTH 

2013. 10. 25. 375.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás, 

mely kizárólag a haszonbérleti szerződéssel bérelt 

ingatlanokon történő szederültetvény 

kialakítására, a kérelmező telephelyének 

korszerűsítésére és az általa üzemeltetett 

mezőgazdasági kisgép szaküzlet fejlesztésére 

fordítható. 

Kedvezményezett kötelezettséget vállalt, hogy a 

pályázati támogatással létrejövő munkahelyek 

tekintetében - 2 fő új, teljes (8 órás) munkaidejű 

munkavállalót vesz fel és alkalmaz, és 1 fő 

teljes (8 órás) munkavállalót továbbalkalmaz. 

Kedvezményezett vállalta, hogy az új 

munkavállalók közül egy főt legkésőbb 2014. 

március 1. napjáig, egy főt pedig 2014. május 2. 

napjáig vesz fel, egy fő már meglévő 

munkavállalóját pedig továbbalkalmazza. A 

munkavállalók munkaviszonyát felvételüktől, a 

továbbalkalmazott munkavállaló 

munkaviszonyát pedig a támogatási szerződés 

aláírásától számított 12 hónapon keresztül 
fenntartja. 

 

2014. május 9-én a szakmai és pénzügyi 

beszámolót benyújtotta, valamint az 

adatszolgáltatásokat teljesítette. 

Kérelmet nyújtott be a támogatási 

szerződés módosítására vonatkozóan. Az 

új munkavállalók foglalkoztatását 2014. 

04. 01-jén kezdte meg és 2 új fő 8 órás 

munkavállaló helyett: 1 fő 8 órás teljes 

munkaidejű munkavállalót és 1 fő 4 órás 

részmunkaidejű munkavállalót 

foglalkoztat. 

Kérelme alapján a 4 órás részmunkaidős 

munkavállaló foglalkoztatását tartósan 

fenntartaná (1. sz. melléklet). 

Mecsektex 

Könnyűipari Korlátolt 

Felelősségű Társaság, 

székhely: 7300 Komló, 

Anna akna 1/L, 

adószám: 13231071-2-

174/2013. 

(XI.28.) KTH 

2013. 12. 17. 500.000,- Ft vissza nem térítendő pénzbeli 

támogatás, mely kizárólag a kérelmező 

székhelyén végzett textilipari termelés 

növeléséhez szükséges gépek és eszközök 

beszerzésének finanszírozására fordítható.  

Kedvezményezett kötelezettséget vállalt, hogy a 

2014. március 3-án a szakmai és pénzügyi 

beszámolót benyújtotta, valamint az 

adatszolgáltatásokat teljesítette. 

Az adatszolgáltatás alapján 

megállapítható, hogy a kérelmező a 

támogatási szerződés szerinti átlagos 
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02, 

statisztikai szám: 

13231071-1412-113-02 

képviselő: Schweitzer 

Zoltán 

tel/fax: 72/225-332, e-

mail: 

mecsektexkft@gmail.co

m 

pályázati támogatással létrejövő munkahelyek 

tekintetében 2013. július 29-i állapothoz (21 

főhöz) képest 6 fő legalább 6 órás 

részmunkaidejű munkavállalót alkalmaz és az 

új munkahelyeket a  támogatási szerződés 

aláírásától kezdően 12 hónapon keresztül 

fenntartja. Kedvezményezett vállalta, hogy 

ezen időszak alatt a foglalkoztatotti statisztikai 

létszáma folyamatosan legalább 27.00 lesz. 

 

statisztikai létszámot fenntartja, de úgy, 

hogy a 6 órás részmunkaidejű 

munkavállalók mellett több 4 órás 

részmunkaidejű munkavállalót is 

foglalkoztat (2. sz. melléklet). 

Völgyesi és Völgyesi 

Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság, 

székhely: 7300 Komló, 

Gyöngyvirág u. 1., 

cégjegyzékszám: 02-09-

079004 

adószám: 23943278-2-

02, 

statisztikai szám: 

23943278-4520-113-02 

képviselő: Völgyesi 

István 

tel: 0630/301-8017 

kapcsolattartó: Völgyesi 

Gabriella 

tel: 0630/715-5631, 

0631/330-7419 

e-mail: 

volgyesikftkomlo@gma

il.com 

 

175/3013. 

(XI.28.) KTH 

2013. 11. 29. 1. ) A komlói 153 hrsz-ú, 1784 m
2
 (ebből épület: 

235m2) nagyságú, természetben Komló, 

Gesztenyés u. 9. sz. alatti „kultúrház” 

megnevezésű ingatlanra kedvezményes bérleti 

díjat állapít meg. A kedvezményes bérelti díj a 

rendes bérleti díj (IV. övezet, 310,-Ft/m2/hó x 

235m2 alapján számított 72.850,- Ft helyett 

24.455,-Ft+ÁFA (br. 31.185,-Ft/hó), a 

támogatási szerződés és a bérleti szerződés 

megkötésétől számított 12 hónapon keresztül.  

2.) 250.000,- Ft, azaz kettőszáz-ötvenezer forint 
egyszeri, vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, 

mely a kérelem alapján kizárólag a bérelt 

„kultúrház” ingatlan felújítására és állagának 

megóvására használható fel. 

 

 

Kedvezményezett kötelezettséget vállal, hogy a 

támogatás iránti kérelem benyújtásának napján 

(2013. november 20.) foglalkoztatott 1 főhöz 

képest 3 fő új, 8 órás munkaviszonyban 

foglalkoztatott munkavállalóval megemelkedő 

átlagos statisztikai foglalkoztatási létszámát a 

legutóbb felvett munkavállaló felvételétől 

számított 24 hónapon keresztül fenntartja. 

Kedvezményezett vállalta, hogy a 3 fő új 

munkavállalót jelen támogatási szerződés aláírást 

követő legkésőbb 60. napig felveszi. 

 

2014. február 26-án a szakmai és 

pénzügyi beszámolót benyújtotta, 

valamint az adatszolgáltatásokat 

teljesítette. 

2014. október 27. napján benyújtotta a 

következő 12 hónapra vonatkozó  ingatlan 

bérleti díjkedvezmény iránti kérelmét.  

Ezzel egyidejűleg a kérelmező jelezte, 

hogy a 3 fő 8 órás munkaidős 

munkavállaló közül 1 fő időközben 

szülési szabadságra távozott, de a 

gyermekével otthon maradó, állományban 

levő munkavállaló helyett 1 új fő kerül 

felvételre (3. sz. melléklet). 
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Komló-Habilitas 

Termelő és Értékesítő 

Nonprofit Közhasznű 

Korlátolt Felelősségű 

Társaság, 

székhely: 7300 Komló, 

Juhász Gy. u. 2., 

telephely: 7300 Komló, 

Juhász Gy. u. 1., 

fióktelep: 7400 

Kaposvár, Rippl-Rónai 

u. 11. 

cégj.: 02-09-074143 

adószám: 22265434-2-

02, statisztikai szám: 

22265434-3240-572-02, 

képviselők: Wágner 

László, Wágner Zita 

(ügyvezető igazgatók), 

tel: 72/582-492, fax: 

72/487-605, e-mail: 

info@komlohabilitas.hu

, honlap: 

www.komlohabilitas.hu 

173/2013. 

(XI.28.) KTH 

2013. 12. 13. 1.500.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás, 

mely kizárólag a kérelmező székhelyének 

felújítására (tetőszerkezet szigetelése és cseréje, a 

homlokzat szigetelése, nyílászárók cseréje) 

használható fel. 

 

Kedvezményezett kötelezettséget vállalt, hogy a 

pályázati támogatással létrejövő munkahelyek 

tekintetében - a kért és megítélt támogatás 

arányában - 2 fő új, teljes (8 órás) munkaidejű 

nem megváltozott munkaképességű 

munkavállalót és 3 fő 4-6 órás megváltozott 

munkaképességű munkavállalót alkalmaz. 

Kedvezményezett vállalta, hogy az új 

munkavállalókat a szerződés aláírását követő 30 

napon belül felveszi és a munkahely-teremtési 

támogatással létrehozandó munkahelyekre felvett 

munkavállalók munkaviszonyát a legutóbb felvett 

munkavállaló felvételtől számított 24 hónapon 

keresztül fenntartja 

2014. április 29-én a szakmai és pénzügyi 

beszámolót benyújtotta, valamint az 

adatszolgáltatásokat teljesítette. 

2014. június 30-án kelt adatszolgáltatás 

alapján megállapítható, hogy a 

kedvezményezett a támogatási 

szerződésben vállalt kötelezettségeket 

szerződésszerűen teljesíti. 

T.2.D Kereskedelmi és 

Szolgáltató Betéti 

Társaság, 

székhely: 7300 Komló, 

Mecsekfalui u. 49, 

cégj: 02-06-069894,  

adószám: 20990563-2-

02,  

statisztikai szám: 

20990563-7810-212-02 

képviselő: Tulinger 

Balázs 

tel: 0670/775-9230, 

tel/fax: 72/481-425 e-

mail: tulinger@t2d.hu, 

177/2012. 

(XI.29.) KTH 

2012. 12. 14. 1.100.000,- Ft vissza nem térítendő pénzbeli 

támogatás, mely kizárólag a Komló, Ipari u. 6/a. 

sz. alatti villanyszerelő vállalkozás informatikai, 

irodatechnikai fejlesztés megvalósítására, 

asszisztensi munkahely kialakítására fordítható. 

Kedvezményezett kötelezettséget vállalt, hogy a 

pályázati támogatással létrejövő munkahelyek 

tekintetében – a kért és megítélt támogatás 

arányában- 2 fő új, teljes (8órás) munkaidejű 

munkavállalót alkalmaz. Kedvezményezett 

vállalta, hogy a munkahelyteremtési támogatással 

létrehozandó munkahelyekre felvett 

munkavállalók munkaviszonyát a felvételtől 

(lakatos: 2012. október 15-től, gyártás 

előkészítő személyi asszisztens: 2012. november 

2014. február 22-én a szakmai és 

pénzügyi beszámolót benyújtotta, 

valamint az adatszolgáltatásokat 

teljesítette. 

2014. március 5-én kelt adatszolgáltatás 

alapján megállapítható, hogy a 

kedvezményezett a támogatási 

szerződésben vállalt kötelezettségeit 

szerződésszerűen teljesíti. A társaság által 

foglalkoztatottak létszáma 2014-re 

megduplázódott.  

mailto:info@komlohabilitas.hu
mailto:info@komlohabilitas.hu
mailto:tulinger@t2d.hu


 8 

honlap: www.t2d.hu 15-től) számított 24 hónapon keresztül 

fenntartja. 

Petken-Menyhárt 

Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság, 

székhely: 7300 Komló, 

Móricz Zs. u. 3., 

telephely: 7300 Komló, 

Városház tér 4/A, 

cégj: 02-09-076321, 

adószám: 22958042-2-

02 

statisztikai szám: 

22958042-4334-113-02 

képviselő: Menyhártné 

Gábor Orsolya 

tel: 0670/314-2095, e-

mail: 

menyhartpeter@citroma

il.hu 

144/2012. (X.25.) 

KTH 

2012. 12. 12. 500.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás, 

mely a társaság Komló, Városház tér 4/A sz. alatti 

telephelyén a Napsziget szépségszalon 

üzletterének átalakításának (standok kialakítása, 

festés, mázolás, ügyfélváró kialakítás, 

szoláriumgépek felújítása) finanszírozására 

használható fel, beruházással kapcsolatos 

kiadások részbeni átvállalása címén. 

Kedvezményezett kötelezettséget vállalt, hogy a 

pályázati támogatással létrejövő munkahelyek 

tekintetében- a kért és megítélt támogatás 

arányában- 1 fő új, teljes (8órás) munkaidejű 

munkavállalót alkalmaz. Kedvezményezett 

vállalta, hogy a munkahelyteremtési támogatással 

létrehozott munkahelyre felvett munkavállaló 

munkaviszonyát a felvételtől számított 2 éven 

keresztül fenntartja. Kedvezményezett vállalta, 

hogy az új munkavállalót a támogatás 

folyósításától számított 30 napon belül felveszi. 

Hiánypótlási felhívásunkat követően a 

kedvezményezett 2013. február 27-én a 

pénzügyi beszámolóját benyújtotta. 

A NAV 2013. július 2-i adatszolgáltatása 

alapján a kedvezményezett a 

foglalkoztatottak létszámát nem emelte és 

a Kft.-nél egyedüli foglalkoztatott 4 órás 

részmunkaidejű munkaviszony keretében 

az ügyvezető. 

A társaság azóta a telephelyét- amelynek 

felújítására a támogatási szerződés alapján 

a támogatást összegét felhasználhatta- 

bejelentés nélkül megszüntette, és más 

vállalkozás működik az üzlethelyiségben.  

A támogatási szerződés felmondása és a 

munkahelyteremtési támogatás 

visszafizettetési kamattal növelt 

összegének hatósági átutalással történő 

beszedése indokolt. 
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4. sz. melléklet 

 

 


