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2017. április 28-án  
tartandó ülésére 

  
Az előterjesztés tárgya:  Szabó István egyéni vállalkozó támogatási 

szerződésének kedvezményezett részéről történő 
felmondása 

  
  
Iktatószám: 215-4/2017.                                            Melléklet: 2 db  
 
A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: dr. Steiner Melinda jogi tanácsadó 
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 

Bizottság Hatáskör 

Pénzügyi és ellenőrzési bizottság SZMSZ 29.§ (2) bekezdés 

Gazdasági és településfejlesztési 
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SZMSZ 1. sz. melléklet II./C. 28. pont 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Komló Város Önkormányzata 2015. november 4-én támogatási szerződést kötött Szabó István 
egyéni vállalkozóval munkahelyteremtés támogatására Komló Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének munkahelyteremtés támogatásról szóló 7/2014. (V. 16.) számú 
rendelete alapján. (1. sz. melléklet) 

A szerződés értelmében az önkormányzat mint támogató a munkahelyteremtési támogatás 
összegét két ütemben folyósította volna: a teljes támogatási összegből 375.000,- Ft-ot 2015. 
december 31-ig, 750.000,- Ft-ot pedig 2016 márciusától igényelhetett Szabó István. Az első 
részlet folyósítási feltétele többek között a kapcsolódó beruházás megkezdésének 
dokumentumokkal való igazolása volt, míg az utolsó részlet folyósításának feltétele a 
foglalkoztatás fenntartása, valamint a vállalt beruházás befejezésének igazolása. 
 
Szabó István a szerződésben arra vállalt kötelezettséget, hogy a támogatás iránti kérelem 
benyújtásának napján (2015. június 18.) foglalkoztatott 2 főhöz képest (1 fő teljes munkaidős, 
heti 40, napi 8 órás és 1 fő részmunkaidős, heti 20, napi 4 órás munkaviszonyban 
foglalkoztatott) 1 fő részmunkaidős, heti 20, napi 4 órás munkaviszonyban foglalkoztatott 
munkavállaló munkaviszonyát teljes munkaidős, heti 40, napi 8 órás munkaviszonyra 
módosítja, és 1 új teljes munkaidős, heti 40, napi 8 órás munkaviszonyban történő 
foglalkoztatását kezdi meg, és az így megemelkedő átlagos statisztikai foglalkoztatási 
létszámát a legutóbb felvett munkavállaló felvételétől, illetve a munkaviszony módosítástól 
számított 36 hónapon keresztül fenntartja.  
 
Tekintettel arra, hogy Szabó István csak 2016 decemberében nyújtotta be a szükséges 
igazolásokat a beruházás megkezdéséről (egyben már befejezéséről is), a támogatás utalása 
csak ekkor történt meg részére, azonban már egy összegben, figyelemmel a teljes összeg 
megfelelő felhasználásának, valamint a korábbi, munkavállalók felvételére vonatkozó 
igazolások benyújtására. 
 
Ezt követően és korábban is Szabó István már többször jelezte, hogy nehezen tudja az előírt 
statisztikai átlaglétszámot fenntartani, mivel minden erőfeszítése ellenére sem talál megfelelő 
munkaerőt, rendszerint rövid idő elteltével alkalmatlannak bizonyul a munkavállaló vagy 
maga mond fel. 
 
A támogatások jogszerű felhasználásával kapcsolatban 2017. január-március hónapokban 
ellenőrzést végeztünk, melynek keretében adatszolgáltatás iránt kerestük meg a NAV Baranya 
megyei Igazgatóságát. A NAV adatszolgáltatása – a vállalkozó szóbeli tájékoztatásával 
egyezően – eltérést állapított meg a vállalt foglalkoztatáshoz képest: nem minden időszakban 
teljesült a szerződésben vállalt foglalkoztatotti létszám. Az eltérés tisztázására levélben 
kerestük meg Szabó Istvánt, aki személyesen jelent meg a közös önkormányzati hivatalban, és 
közölte, hogy rajta kívül álló okok miatt nem tud eleget tenni a szerződésben foglaltaknak. 
Nyilatkozott, hogy a részére átutalt támogatási összeg teljes egészében rendelkezésre áll, még 
nem költötte el, azt a lehető legrövidebb úton vissza kívánja fizetni. (2. sz. melléklet) A 
felvetett szerződésmódosítási lehetőséggel nem kívánt élni, ragaszkodott a támogatás 
visszafizetéséhez és kötelezettsége megszüntetéséhez. 
 
Szabó István nyilatkozata a Ptk. 6:213. § szerinti felmondásnak tekinthető, amit – minthogy a 
felmondás jogát egyik fél számára sem zárja ki sem a szerződés, sem jogszabály – 
joghatályosan megtehetett. A felmondásra a Ptk. 6:212. § (1)-(2) bekezdései szerinti 
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szerződés megszüntetési szabályokat kell alkalmazni, melyek szerint a felek további 
szolgáltatással nem tartoznak, valamint közöttük elszámolásnak van helye. 
 
Tekintettel arra, hogy Szabó István részéről a vállalt kötelezettség teljesítése nem történt meg 
maradéktalanul, ugyanakkor a részére nyújtott támogatást sem költötte el, a felvett támogatás 
visszafizetésének van helye. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést, és döntsön a 
támogatási szerződés felmondásának elfogadásáról, valamint az elszámolás feltételeiről.  
 
Javaslom, hogy a visszafizetéshez kapcsolódó kamattól a T. Képviselő-testület tekintsen el, 
mivel a kedvezményezett vállalkozónak a szerződésszerű teljesítés elmaradása nem róható fel, 
problémáját az önkormányzat felé folyamatosan jelezte. 
 
Az előterjesztést a Gazdasági és településfejlesztési bizottság, valamint a Pénzügyi és 
ellenőrzési bizottság véleményezi, javaslatát a bizottságok elnökei szóban terjesztik a Tisztelt 
Képviselő-testület elé. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Gazdasági és településfejlesztési 
bizottság, valamint a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság javaslata alapján – megtárgyalta Szabó 
István egyéni vállalkozó támogatási szerződés felmondására irányuló nyilatkozatát, és az 
alábbi határozatot hozza: 
 

1. A képviselő-testület Szabó István egyéni vállalkozó (székhely: 7300 Komló, Berek utca 
1/e.) 2015. november 4-én megkötött munkahelyteremtés támogatási szerződésének a 
kedvezményezett részéről történő felmondását elfogadja, és a támogatási szerződést 
megszűntnek tekinti azzal, hogy Szabó István 15 napon belül kamatmentesen köteles 
visszafizetni a támogatás teljes összegét, 1.125.000,- Ft-ot, azaz egymillió-
százhuszonötezer forintot az önkormányzat részére.  

 
 
 
 
Határid ő:  Azonnal 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
  Polics József polgármester 
 
Komló, 2017. április 6.      

 
 
Polics József  

         polgármester 
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2. sz. melléklet 

 


