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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Kézmű Közhasznú Nonprofit Kft. és a Főkefe Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető 
igazgatója kérelmet nyújtott be hivatalunkhoz a Komló, Gorkij u. 2. szám alatti ingatlan 
kedvezményes bérleti díjának további biztosítása érdekében (1. számú melléklet). Kérelmében 
előadta, hogy mindkét kft. 2012-ben kötött bérleti szerződést a Komlói Fűtőerőmű Zrt.-vel 
mint bérbeadóval olyan feltétellel, hogy ott a Kézmű Kft. 100, míg a Főkefe Kft. évi átlagban 
200 fő létszámot foglalkoztató könnyűipari termelő üzemet tart fenn. A bérleti díjat 2016. 
december 31. napjáig 1000,- Ft/hó+ÁFA összegben állapította meg a szerződés mindkét bérlő 
esetében. Jelenleg a Kézmű Kft. Főkefe Kft.-be való beolvadása zajlik, melynek egyik 
következménye a két társaság telephelyeinek összevonása. 
 

A Főkefe Kft. továbbra is vállalja a 300 fő feletti átlagos statisztikai létszámú foglalkoztatási 
kötelezettséget, erre tekintettel pedig a már megállapított kedvezményes bérleti díj újabb 3-5 
éves időtartamra való meghosszabbítását kéri az ügyvezető. 
 

Tekintettel arra, hogy az érintett ingatlan vagyonkezelői jogát Komló Város Önkormányzata 
vagyonkezelésbe adta a Komlói Fűtőerőmű Zrt. részére, az ebben való döntési jogosultság is a 
Fűtőerőmű Zrt.-t mint bérbeadót illeti. 
 

Mindazonáltal Mayerhoff Attila, mint a Komlói Fűtőerőmű Zrt. vezérigazgatója – egyetértve 
Becker György ügyvezető kérelmével – maga is kérte Komló Város Önkormányzatának 
hozzájárulását a kért feltételek melletti bérbeadáshoz (2. számú melléklet).  
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kedvezményes bérbeadást – a foglalkoztatotti 
létszámra, valamint a foglalkoztató távhő igénybevételére tekintettel – támogatni 
szíveskedjen! 
 

H a t á r o z a t i     j a v a s l a t: 
 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi és ellenőrzési, valamint a 
Gazdasági és településfejlesztési bizottság javaslatainak figyelembevételével – a Főkefe 
Nonprofit Kft. részére a Komló, Gorkij u. 2. szám alatti ingatlan bérleti díjával kapcsolatos 
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A képviselő-testület támogatja, hogy a Főkefe Közhasznú Nonprofit Kft. legfeljebb 5 
éves időtartamra, 2021. december 31. napjáig, a Komló, Gorkij u. 2. szám alatti 
ingatlant kedvezményes, 2000,- Ft/hó+ÁFA bérleti díjon vegye bérbe a Komlói 
Fűtőerőmű Zrt.-től a korábbi könnyűipari tevékenység folytatása céljából. 

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy mint a Komlói Fűtőerőmű Zrt. tulajdonosának 
képviselője a megfelelő döntéshozatali eljárásban támogassa a kedvezményes 
bérbeadást. 
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