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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A BARANYAI SBAU Kft. számára Komló Város Önkormányzata a 10/2016. (II. 18.) számú képviselő-
testületi határozatával (1. számú melléklet) munkahely teremtési támogatást nyújtott ingatlan 
kedvezményes tulajdonba adása címén. A támogatással vásárolt ingatlanok (komlói 1520/27 és 1520/28 
hrsz.-ú ingatlanok) értékbecslés alapján megállapított forgalmi értéke 3.058.200,-Ft+ÁFA és 88.320,-
Ft+ÁFA. A két ingatlan együttes bruttó értéke 3.996.080,-Ft. A vállalkozásnak önkormányzatunk ingatlan 
kedvezményes tulajdonba adása címén 3.000.000,- Ft munkahely-teremtési támogatást nyújtott, melyet a 
kedvezményezett a támogatási kérelemben foglalt ingatlanok megvásárlására, valamint 4 fő új 8 órás 
munkaidejű munkaviszonyban foglalkoztatott bér- és járulékköltségeinek finanszírozására használhatott 
fel. Kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás iránti kérelem benyújtásának napján (2015. november 
10.) foglalkoztatott 5 főhöz képest 4 fő új, 8 órás munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalóval 
megemelkedő létszámot 36 hónapon keresztül fenntartja. (támogatási szerződés: 2. számú melléklet) 
 
Az ingatlanokra a cég tulajdonjogának bejegyzése megtörtént az önkormányzat elidegenítési és terhelési 
tilalmával, valamint visszavásárlási jogával terhelten (adásvételi szerződés és módosítása: 3. számú 
melléklet). A kedvezményezett az ingatlanokon a többletfoglalkoztatást megkezdte, és ezidáig azt 
fenntartotta.  
 
Schmidt Ferenc ügyvezető személyes megbeszélés során előadta, hogy a foglalkoztatás fenntartása a 
jövőben már nem oldható meg számára. Az építőipar teljesítménye rendkívül rapszodikus, nehéz 
megfelelő szakembert találni, az iparág szakemberhiányban szenved. Vannak „holt” időszakok, amikor 
teljes munkaidős munkavállaló alkalmazása nem gazdaságos. Ugyanakkor problémaként említette azt is, 
hogy a terület közművesítése és megközelíthetősége nem megoldott, így az ingatlan számukra 
megfelelően nem használható, és beruházási szándékaikat nem tudják több évre fenntartani az 
infrastruktúra hiányában. A felmerült problémák miatt tárgyalásokat folytatott a BENKALA Gyártó, 
Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 1115 Budapest, Bártfai u. 44. 
fszt., komlói fióktelepe: 7300 Komló, Sikondai út 57., ügyvezető: Kalamár József), mely cég az 
ingatlanokat megvásárolná, és a BARANYAI SBAU Kft.-vel kötött támogatási szerződésben foglalt 
foglalkoztatási kötelezettséget is átvállalná. Az ügylethez Komló Város Önkormányzat hozzájárulása 
elengedhetetlen a már említett elidegenítési tilalomra tekintettel. 
 
A BENKALA Kft. ezt követően munkahely teremtési támogatás iránti kérelmet nyújtott be (4. számú 
melléklet) beruházással, munkahelyteremtéssel kapcsolatos működési kiadások (így különösen: bér, 
járulék, készletfinanszírozás), díjak részbeni átvállalására 3.000.000,-Ft összegre.  
 
Kérte, hogy az ingatlanokat a BARANYAI SBAU Kft.-től megvásárolhassa; ehhez mint az elidegenítési 
tilalom jogosultja az önkormányzat járuljon hozzá. Kérte továbbá, hogy a BARANYAI SBAU Kft. által 
vállalt foglalkoztatást annak helyébe lépve, az új munkavállalók tovább foglalkoztatásával teljesíthesse a 
BARANYAI SBAU Kft. és az önkormányzat között létrejött támogatási szerződésnek megfelelően. 
 
A Ptk. 6:208. §-ában foglaltak lehetővé teszik, hogy a támogatási szerződésből a BARANYAI SBAU Kft. 
kilépjen, a BENKALA Kft. pedig a helyébe lépjen, azaz a támogatási szerződés közöttük átruházásra 
kerüljön. Ezzel egyidejűleg a szerződés kedvezményezetti jogosultságainak és kötelezettségeinek 
összessége a BENKALA Kft.-re szállnának át, míg a BARANYA SBAU Kft. jogosultságai és 
kötelezettségei ezzel egyidejűleg megszűnnének. Az ennek megfelelően elkészített szerződéstervezetet az 
előterjesztés 5. sz. melléklete tartalmazza. 
 
Megítélésem szerint a munkahely-teremtési támogatásról szóló rendelet célja – új munkahelyek 
teremtése, illetve fenntartása – abban az esetben is megvalósul, ha a felvett munkavállalók tovább 
foglalkoztatásáról más munkáltató gondoskodik. Pénzügyi hátrányt az önkormányzat számára sem jelent 
ez a megoldás, hiszen többlettámogatás kifizetését nem vonja maga után. A szerződési feltételek, így a 
vételár megfelelő meghatározásával (melynek érvényesülését az elidegenítéshez való önkormányzati 
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hozzájárulás mint feltétel biztosítja) az eredeti és az új kedvezményezett közötti ügylet nem vezethet 
visszaéléshez (az átruházáson szerzés által) sem.  
 
Amennyiben a T. Képviselő-testület hozzájárul a támogatási szerződés átruházásához, úgy a 
módosításoknak megfelelő támogatási szerződés (6. sz. melléklet) elfogadása is szükséges, melyben a 
kedvezményezetti pozícióban áll be változás a fentieknek megfelelően. 
 
Javaslom a T. Képviselő-testületnek, hogy döntsön a BENKALA Kft. számára munkahely-teremtési 
támogatásról beruházással, munkahelyteremtéssel kapcsolatos működési kiadások, díjak részbeni 
átvállalása formájában 3.000.000,-Ft összegben, mely a gyakorlatban a korábbi kedvezményezettnek 
tulajdonba adott ingatlannak 3.000.000,-Ft-tal csökkentett áron történő megvásárlásához való 
hozzájárulást jelentené, azaz a BENKALA Kft.-nek csak a 3.000.000,-Ft feletti vételárrészt – 996.080,-Ft 
– fizetné meg a BARANYAI SBAU Kft. számára. A BENKALA Kft. a támogatás feltételeként 24 hónap 
alatt a támogatás értékével megegyező mértékű (3 millió forint) beruházást köteles végrehajtani. 
 
Az ingatlanok önkormányzat általi visszavásárlása és a BENKALA Kft.-nek történő tulajdonba adása 
helyett egyszerűbb, gyorsabb és kevésbé költséges megoldás, ha az önkormányzat hozzájárul a jelenleg a 
BARANYAI SBAU Kft. tulajdonában álló 1520/27 és 1520/28 hrsz.-ú ingatlanoknak a BENKALA Kft. 
részére történő elidegenítéséhez.  
 
Tekintettel arra, hogy a BENKALA Kft. részére megállapítandó munkahely-teremtési támogatás összege 
a korábban a Baranyai Sbau Kft. részére megállapított kedvezmény összegével azonos, az ingatlanok 
átruházása közvetlenül megtörténhet az új kedvezményezett BENKALA Kft. részére. Az átruházás 
feltétele természetesen elidegenítési és terhelési tilalom, valamint visszavásárlási jog bejegyzése az 
önkormányzat javára. 
 
Az ingatlanokról 2016 januárjában készült egyszerűsített ingatlanforgalmi értékbecslés, ezért 
véleményem szerint új értékbecslés készíttetése szükségtelen. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és a gazdasági és 
településfejlesztési bizottság, valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének 
figyelembevételével fogadja el a beszámolót! 
 
 
Határozati javaslat: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a gazdasági és településfejlesztési bizottság, a 
pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság javaslata alapján – 
megtárgyalta a BARANYAI SBAU Kft. és a BENKALA Kft. munkahelyteremtés támogatási ügyéről 
szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A képviselő-testület a BENKALA Kft. (székhelye: 1115 Budapest, Bártfai utca 44. fszt.) kérelmét 
támogatásra érdemesnek tartja. Erre tekintettel Komló Város Önkormányzata 7/2014. (V. 16.) 
számú rendelete (továbbiakban: rendelet) 6. § e) pontja alapján „beruházással, 
munkahelyteremtéssel kapcsolatos működési kiadások (így különösen: bér, járulék, 
készletfinanszírozás), díjak részbeni átvállalása” címén vissza nem térítendő munkahely-teremtési 
támogatást nyújt 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint összegben az alábbiak szerint: 
A BARANYAI SBAU Kft. által ugyanezen összegű támogatással vásárolt komlói 1520/27 hrsz-ú, 
2ha 5485m2 térmértékű, „beépítetlen terület” és 1520/28 hrsz-ú, 1472m2 területű „kivett 
közforgalom elől elzárt magánút” megnevezésű ingatlanoknak a BENKALA Kft. által történő 
megvásárlásához hozzájárul azzal, hogy a vételár megegyezik az önkormányzat és a BARANYAI 
SBAU Kft. között ezen ingatlanok tekintetében létrejött adásvételi szerződésben rögzített árral. A 
BENKALA Kft. csak a 3.000.000,-Ft támogatáson felüli vételárrészt köteles megfizetni a 
BARANYAI SBAU Kft.-nek.  
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Fentieknek megfelelően a BENKALA Kft. részére munkahely-teremtési támogatás címén pénz 
folyósítására nem kerül sor. 
 

2. A képviselő-testület a komlói 1520/27 hrsz-ú, 2ha 5485m2 térmértékű, „beépítetlen terület” és 
1520/28 hrsz-ú, 1472m2 területű „kivett közforgalom elől elzárt magánút” megnevezésű 
ingatlanoknak a BENKALA Kft. (Kedvezményezett) részére történő elidegenítéséhez az alábbi 
feltételekkel járul hozzá: 

 
a) A megvásárolni kívánt ingatlanokat Kedvezményezett telephely létesítésére, az ehhez szükséges 

infrastrukturális fejlesztések és a tevékenységi körébe tartozó gazdasági tevékenység végzésére 
hasznosíthatja.  

b) Kedvezményezett az ingatlanra legkésőbb 2017. december 31. napjáig jogerős telephely engedélyt 
szerez, és 24 hónapon belül 3 millió forint értékű beruházást eszközöl. 

c) Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás iránti kérelmének benyújtása 
napján (2017. június 9.) foglalkoztatott 6 fő munkavállalóhoz képest 4 fő új, napi 8 órás 
munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalóval megemelkedő átlagos statisztikai 
foglalkoztatási létszámát a legutóbb felvett munkavállaló felvételétől számított 24 hónapon 
keresztül fenntartja. Kedvezményezett vállalja, hogy a 4 fő új munkavállalót a támogatási 
szerződés aláírását követő legkésőbb 60. napig felveszi. 

d) Kedvezményezett elfogadja, hogy az ingatlanok átruházásával egyidejűleg a telephely engedély 
megszerzésére kikötött határidő eredménytelen elteltének és a támogatási szerződésben vállalt 
foglalkoztatási kötelezettség megszegésének esetére az ingatlanokra – a 3 millió Ft összegű 
támogatással csökkentett áron – visszavásárlási jogot és ennek biztosítására 5 év időtartamra 
elidegenítési és terhelési tilalmat alapítanak, az ingatlan-nyilvántartásba az önkormányzat javára 
bejegyeztetik.  

e) Komló Város Önkormányzata, valamint a BARANYAI SBAU Kft. és a BENKALA Kft. a 
BARANYAI SBAU Kft.-vel kötött támogatási szerződést háromoldalú megállapodással a 
BENKALA Kft. részére átruházza, egyúttal a felek elfogadják a változásoknak megfelelően 
módosított, egységes szerkezetű támogatási szerződést, melynek új kedvezményezettje a 
BENKALA Kft.  

f) Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az ingatlanok átruházásához a támogatási 
szerződés átruházásáról szóló megállapodásban foglalt feltételeknek megfelelően megkötött, az 5. 
sz. melléklet szerinti adásvételi szerződés alapján járul hozzá. A hozzájárulás további feltétele, 
hogy a BENKALA Kft. az előterjesztés 6. sz. mellékletét képező támogatási szerződést aláírja.  

3.  A támogatási szerződés aláírásának feltétele a kedvezményezett valamennyi számlavezető 
pénzintézetéhez nyújtott tartozás-elismerésen alapuló felhatalmazása, amely alapján a 
számlavezető pénzintézet – a támogatási szerződés vagy önkormányzati rendelet kedvezményezett 
általi megszegése esetén – köteles a jogosulatlanul igénybe vett munkahely-teremtési támogatás 
(3.000.000,-Ft) és visszafizettetési kamat összegét az Önkormányzat javára a kedvezményezett 
bankszámlájáról hatósági átutalással beszedni. 

 
4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 5. és 6. sz. melléklet szerinti szerződések 

aláírására, valamint a BENKALA Kft. és a BARANYAI SBAU Kft. között a tárgyi ingatlanokra 
létrejövő adásvételi szerződéshez való hozzájárulás megadására a 2. d) pontban foglalt 
feltételekkel. 

 
 

Határid ő:  Értelem szerint, de legkésőbb 2017. december 31. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
Komló, 2017. június 21.  
         Polics József  
         polgármester 


















































