JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2014. szeptember 25-i üléséről

Jelen vannak:

a mellékelt jelenléti ív szerint

Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés
határozatképes. Jelen van 13 fő képviselő, dr. Barbarics Ildikó később érkezik, Tasnádi László
hiányzik. A képviselő-testületi ülést 15 óra 05 perckor megnyitotta. Tájékoztatta a testületet,
hogy a jegyzőkönyv rögzítése hangszalagon és írásban történik.
Szavazásra bocsátotta a napirendet, melyet a képviselő-testület kézfeltartással, egyhangúlag
elfogadott.
Bejelentette, hogy a képviselő-testületi ülés megkezdése előtt Mátyás János a GesztenyésZobákpuszta Településrészi Önkormányzat nevében „Gesztenyésért” Emlékplakettet adományoz
Madarász Katalinnak a Gesztenyésért végzett 20 éves közösségi munkája elismeréseként.
Mátyás János köszöntötte a jelenlévőket. Elmondta, hogy Madarász Katalin közösséghez való
hozzáállása kifogástalan volt, mindig tettre készen állt a feladatra. Átadta a „Gesztenyésért”
Emlékplakettet és megköszönte odaadó munkáját.
Polics József szintén gratulált Madarász Katalinnak, valamint megköszönte a városért végzett
munkát, a továbbiakhoz sok sikert kívánt.
Mátyás János a napirend előtt elmondta, hogy ez az utolsó képviselő-testületi ülés, melyen részt
vesz. 1994-ben került be a képviselő-testületbe területi képviselőként. Ez alatt az idő alatt sokszor
megtörtént, hogy meggyőződése ellenére kellett szavaznia, mely rossz érzéssel töltötte el. 20 éves
munkája során mindig a közérdeket szerette volna szolgálni, még akkor is, amikor esetleg nem
volt igaza. Nem búcsúzik haraggal, mindenkinek további jó munkát kívánva köszönt el a
képviselő-testülettől.
Kispál László gratulált Mátyás János 20 éves eredményes munkájához.
1. sz. napirend
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó:

Polics József

polgármester

Jégl Zoltán érdeklődött a felajánlott vízfolyásokkal kapcsolatban, mivel a Dél-dunántúli Vízügyi
Igazgatóság nem kívánja átvenni azokat. Megjegyezte, hogy két részönkormányzat nem ülésezett
ebben az évben, erről is tájékoztatást kért.

Polics József elmondta, hogy a belterületi vizek kezelője eddig is az önkormányzat volt, továbbra
is el fogja látni ezt a feladatot. A külterületi vízfolyásoknál az állam a tulajdonos és a vizek
kezelője, továbbra is az állam fog a Vízügyi Igazgatóságon keresztül gondoskodni a megfelelő
karbantartásról, felújításáról.
A részönkormányzatok érintett vezetőit felkérte válaszadásra.
Borbás Sándor a Körtvélyesi részönkormányzat vezetője elmondta, hogy az elmúlt időszakban
nem volt olyan kérdés, mely miatt ülésezni kellett volna, az előterjesztések véleményezéséhez
pedig informális egyeztetést végeztek a részönkormányzat tagjaival. Sajnos betegség és egyéb
elfoglaltságok miatt az is előfordult, hogy nem volt kivitelezhető az ülés megtartása, amikor
pedig valóban szükséges lett volna. A városrészhez kapcsolódó kérdések ennek ellenére
megbeszélésre kerültek, határozathozatalra nem volt szükség, hiszen olyan döntés nem történt,
melyhez indokolt lett volna.
Schalpha Anett elmondta, hogy az általa vezetett mindhárom részönkormányzat 4 éves munkáját
értékelni és elemezni fogják.
Jégl Zoltán véleménye szerint költségvetésről és a 2013. év beszámolójáról is kell ilyen esetben
dönteni, a 2014. évi költségvetés tervezetét is össze kell állítani, ezért nem érti miért nem volt
ülés az elmúlt időszakban az említett részönkormányzatoknál.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 13 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
107/2014. (IX.25.) sz. határozat
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése alapján – megtárgyalta és elfogadta a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról, a bizottságok és a részönkormányzatok munkájáról, az
átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint az önkormányzat tisztségviselőinek elmúlt
ülés óta folytatott munkájáról szóló beszámolót.
A képviselő-testület tudomásul veszi:
− a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás ülésének jegyzőkönyvében
foglaltakat,
− a sportlétesítmények felújításáról szóló tájékoztatót,
− az önkormányzati tulajdonban álló intézmények nyári időszakban történő felújításáról
szóló beszámolót,
− Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete 2014. június 1-től végzett
felújítási, karbantartási, beruházási munkálatairól szóló beszámolót,
− Komló közúthálózat, közterület 2014. június - július - augusztus hónapban történt
fejlesztéséről szóló beszámolót,
− a Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Járási Munkaügyi
Kirendeltségének tájékoztatóját a foglalkoztatási helyzetről.
Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a határozatok végrehajtását a nyilvántartáson vezettesse át.

Határidő:
Felelős:

2014. október 15.
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

2. sz. napirend
Tájékoztató a 2014. év I. félévi pénzügyi terv teljesítéséről
Előadó:

Polics József

polgármester

Meghívott:

Orbán Irén

könyvvizsgáló

A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a tájékoztatót elfogadásra javasolta.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 13 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
108/2014. (IX.25.) sz. határozat
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság
javaslatainak figyelembevételével – megtárgyalta a Komló Város Önkormányzat 2014. I. félévi
pénzügyi tervének teljesítéséről készült tájékoztatót.
A képviselő-testület a pénzügyi terv I. félévi teljesítéséről készült tájékoztatót – mellékleteivel
együtt – elfogadja.
3. sz. napirend
2014. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat
Előadó:
Meghívott:

Polics József
Orbán Irén

polgármester
könyvvizsgáló

A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság és az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság
a rendeletmódosítást elfogadásra javasolta.
Kérdés, hozzászólás nem volt.

A polgármester szavazásra bocsátotta a rendeletmódosítást, melyet a képviselő-testület 13 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő rendeletet alkotta:

13/2014. (IX.26.) sz. rendelet
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 5/2014. (III.7.) SZÁMÚ
RENDELET (Továbbiakban: Kvr.) M Ó D O S Í T Á S Á R Ó L
Komló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdése, valamint az Államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 23-25. §-a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi
CXCIV. törvény 10. §-a alapján a következőket rendeli el:
1. §
(1) Komló Város Önkormányzatának a Kvr. 3. § (1) bekezdésében meghatározott 2014. évi
költségvetés fő előirányzata:
a./ bevétel főösszege:
b./ kiadás főösszege:
módosul
c./ hiány összege

4 720 352 eFt-ra
4 982 229 eFt-ra
261 877 eFt

(2) Komló Város Önkormányzatának a Kvr. 3. § (2) bekezdésében meghatározott Komló város
felhalmozási bevételei és kiadásai:
a./ bevétel főösszege:
362 209 eFt-ra
b./ kiadás főösszege:
624 086 eFt-ra
módosul
c./ hiány összege:
261 877 eFt
(3) Komló Város Önkormányzatának a Kvr. 3. § (3) bekezdésében meghatározott Komló város
működési bevételei és kiadásai:
a./ bevétel főösszege:
4 358 143 eFt-ra
b./ kiadás főösszege:
4 358 143 eFt-ra
módosul
(4) A Kvr. 3. § (4) bekezdésében meghatározott az Államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény . 23. §-ban előírt kiemelt előirányzatok az alábbiak szerint változnak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.

személyi jellegű kiadások
munkaadókat terhelő járulékok
dologi jellegű kiadások
felhalmozási kiadások és pénzeszközátadás
speciális támogatások
egyéb kiadások
költségvetési létszámkeret
közfoglalkoztatottak éves létszámát

1 464 818 eFt
327 385 eFt
1 220 275 eFt
609 086 eFt
0 eFt
1 360 665 eFt
337,5 főben állapítja meg
800 főben állapítja meg.

2.
(1)

A Kvr. 6. §-ban meghatározott költségvetési tartalék 213 888 eFt-ra változik.
- működési céltartalék
- működési általános tartalék

213 888 eFt
0 eFt
3.

(1)

§

§

Az 5. § (5) helyébe az alábbi rendelkezés lép.

(5) A viziközmű vagyon bérbeadásából származó 84 426 eFt bevétel részben az áthúzódó 3 550
eFt összegű viziközmű rekonstrukció még fennmaradó 80 876 eFt hányada a viziközmű
törvénynek megfelelően viziközmű felújítási keretként kerül szerepeltetésre. E keretből 31 104
eFt a 2013. évi áthúzódó, illetve 2014. évi havaria, valamint tervezett rekonstrukciós feladatok
fedezeteként vehető figyelembe.
A fennmaradó hányad felhasználásáról a képviselő testület a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó
pályázat, illetve a kapcsolódó BM önerő pályázat ismeretében dönt.
(2)

A 7.§ új (20) bekezdéssel egészül ki:

„ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert – utólagos beszámolási kötelezettség mellett
– a költségvetési rendelet módosítására az alábbi a-e pontokban foglalt esetekben:
a, Tárgyévi tény többletbevételek előirányzati átvezetésére
b, Célhoz/feladathoz kötött többletbevételekhez kapcsolódó kiadási előirányzatok módosítására
c, Az egyedi testületi döntések költségvetési rendeleten történő átvezetésére mind kiadási mind
bevételi oldalon
d, Az intézményi költségvetéseket érintő céljellegű központi és pályázati előirányzatok
módosulásával, illetve teljesülésével kapcsolatos bevételi és kiadási előirányzatok módosítására
e, A Magyar Államkincstárral folytatott egyeztetések során felmerült technikai jellegű előirányzat
változások átvezetésének jóváhagyására.”
4.

§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Komló, 2014. szeptember 25.
dr. Vaskó Ernő
címzetes főjegyző

Polics József
polgármester

4. sz. napirend
A munkahelyteremtés támogatásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó:

Polics József

polgármester

Polics József elmondta ahhoz, hogy a későbbi napirendek keretében tárgyalt munkahelyteremtési támogatási kérelmek ügyében érdemben dönteni tudjon a képviselő-testület, szükséges
a most elfogadásra kerülő módosító rendeletet hatályba léptetni. Ebben az esetben – a
jogalkotásról szóló törvényben foglaltak értelmében – a hatályba lépés időpontját órában kell
meghatározni, mely nem előzheti meg a kihirdetés időpontját.
A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a rendeletmódosítást elfogadásra javasolta.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra bocsátotta a rendeletmódosítást, melyet a képviselő-testület 13 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
14/2014. (IX.26.) sz. rendelet

A MUNKAHELYTEREMTÉS TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ 7/2014. (V.16.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, a Támogatásokat Vizsgáló Iroda véleményét kikérve a
következőket rendeli el:
1.§
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a munkahelyteremtés támogatásáról
szóló 7/2014. (V.16.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 5. §-ában a
pontok a latin ábécének megfelelő sorrendben módosulnak, és az „elősegítse a magas
hozzáadott értékű beruházások helyi megvalósítását, és” szövegrész helyébe az „elősegítse a
magas hozzáadott értékű beruházások helyi megvalósítását, vagy” szövegrész kerül.
2.§
A Rendelet 6. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„e)

beruházással, munkahelyteremtéssel kapcsolatos működési kiadások (így különösen: bér,
járulék, készletfinanszírozás), díjak részbeni átvállalása,”
3. §

A Rendelet 7. § (2) h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„h)

az igényelt támogatásokkal megvalósítani kívánt munkahelyteremtést és a kapcsolódó
beruházást annak tervezett bekerülési költségeinek feltüntetésével,”
4. §

A Rendelet 7. § (2) m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„m) a kérelmező előzetes hozzájárulását ahhoz, hogy valamennyi számlavezető pénzintézetéhez
tartozás-elismerési nyilatkozaton alapuló felhatalmazást nyújt be, amely alapján a számlavezető
pénzintézet – a támogatási szerződés vagy önkormányzati rendelet kedvezményezett általi
megszegése esetén – köteles a jogosulatlanul igénybe vett munkahelyteremtési támogatás és
visszafizettetési kamat összegét az Önkormányzat javára a kedvezményezett bankszámlájáról
hatósági átutalással beszedni, vagy a kérelmező előzetes nyilatkozatát arról, hogy a
munkahelyteremtési támogatás visszafizettetési kamattal növelt összegének megfelelő egyéb likvid
pénzügyi biztosítékot nyújt Komló Város Önkormányzat javára,”
5.§
A Rendelet 7. § (2) n) pontjában a „megismerheti és kezelheti.” szövegrész helyébe a
„megismerheti, kezelheti és” szövegrész kerül.
6.§
A Rendelet 7. § (2) bekezdése az alábbi o) ponttal egészül ki:
„o) a bér- és járulék támogatása esetében a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a kérelmezett
támogatás más egyéb ilyen célú támogatásokkal együtt az érintett időszakban nem haladja meg a
támogatott foglalkoztatotti bér és járulék elszámolható költségeinek a 4. § (1)-(2) bekezdéseiben
meghatározott mértéket.”
7.§
A Rendelet 9. § (1) b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„b) csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt álló szervezetnek, vagy”
8.§
A Rendelet 9. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
„c)

ha a 6. § e) pont szerint kérelmezett támogatás összegét nem haladja meg a kapcsolódó
beruházás értéke.”

9.§
A Rendelet 10. § (2) c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„c) a vállalt beruházás, munkahelyteremtés megvalósításának határidejét,”
10.§
A Rendelet 10. § (2) j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„j) a kedvezményezett kötelezettségvállalását arra, hogy a 7. § (2) m) pontja szerinti pénzügyi
biztosítékokat a támogatási szerződés megkötését követően nyolc napon belül megadja Komló
Város Önkormányzat javára, amelynek meglétét igazolja a támogató felé, továbbá az ezt
követően nyitott bankszámlái esetében is így jár el a hatósági átutalásokra vonatkozó
felhatalmazás tekintetében,”
11.§
A Rendelet 10. § (2) k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„k) a kedvezményezett tartozás-elismerést is magában foglaló nyilatkozatát arról, hogy a
támogatási szerződés kedvezményezett általi megszegése vagy az önkormányzati rendeletben
foglalt kötelezettsége megsértése esetén az Önkormányzat a jogosulatlanul felhasznált
munkahelyteremtési támogatás összegét (értékét) a visszafizettetési kamattal növelt összegben – a
kedvezményezett tartozás-elismerése miatt – külön polgári peres vagy nemperes eljárás
mellőzésével a 7. § (2) m) pontjában rögzített pénzügyi biztosítékkal érvényesítheti, és”
12.§
A Rendelet az alábbi 10/A. §-sal egészül ki:
„(1)

Kedvezményezett a támogatási szerződés módosítására vonatkozó kérelmet nyújthat be
Komló Város Önkormányzatához a támogatási időszak lejárta előtti 60. napig,
amennyiben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeit nem tudja az abban
rögzített időben és módon teljesíteni. A kedvezményezett kérelméről a soron következő
ülésén dönt a képviselő-testület.

(2)

Az (1) bekezdés szerint benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönthet:
a) támogatási szerződés felmondásáról és a jogosulatlanul felhasznált
munkahelyteremtési támogatás visszafizettetési kamattal növelt összegben
történő visszaköveteléséről,
b) a kedvezményezett támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeinek legalább
75 %-os teljesítése esetén a támogatási szerződés módosításáról és a
jogosulatlanul felhasznált munkahelyteremtési támogatás visszafizettetési
kamattal növelt összegben történő visszaköveteléséről,

c)

a támogatási szerződés kérelemnek megfelelő módosításáról azzal, hogy az
eredetileg vállalt kötelezettségeknek összességében teljesülniük kell. Ennek
megfelelően rögzíteni kell az elszámolás idejét és módját is, továbbá a
módosított támogatási időszakra biztosítania kell a kedvezményezettnek a 7. §
(2) m) pont szerinti pénzügyi biztosítékot.”
13. §

A Rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2)

A támogatás folyósításának, nyújtásának (több részletben folyósított támogatás esetén az
egyes részletek folyósításának) feltétele, hogy a kedvezményezett az állami és az
önkormányzati adóhatóságok által kiállított adóigazolással bizonyítja, hogy nincs lejárt
esedékességű adó-, vám-, illeték-, társadalombiztosítási vagy egyéb köztartozása, továbbá
hitelt érdemlően igazolja, hogy a 10. § (2) j) pont szerinti likvid pénzügyi biztosítékot
rendelkezésre bocsátotta. Az adótitok körébe tartozó adatokat az önkormányzat jogosult
az érintett hatóságoktól közvetlenül is beszerezni és kezelni a kedvezményezett előzetes
hozzájárulása alapján.”
14. §

A Rendelet 11. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3)

A 6. § e) pontjának megfelelő, több részletben folyósítandó munkahelyteremtési támogatás
első részletének a folyósítási feltétele a vállalt kapcsolódó beruházás megkezdésének
dokumentumokkal való igazolása, illetve az utolsó részlet folyósításának a feltétele a
vállalt beruházás befejezésének az igazolása. A két időpont közötti folyósítások feltétele a
beruházás előrehaladásának az igazolása. A képviselő-testület legalább 10 fő, legalább 1
éves foglalkoztatását biztosító kérelem esetén e szabály alkalmazásától eltekinthet.”
15. §

A Rendelet 12. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„Amennyiben az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a kedvezményezett nem a támogatási
szerződésnek megfelelően használta fel a támogatást vagy nem teljesítette a támogatási
szerződésben vállalt kötelezettségeit, a képviselő-testület dönt a támogatási szerződés
felmondásáról és a jogosulatlanul felhasznált támogatás visszafizettetési kamattal növelt
összegben történő visszaköveteléséről a 10. § (2) k) pont szerint. A kedvezményezett legalább 75
%-os teljesítése esetén a képviselő-testület jogosult dönteni a támogatás arányos, visszafizettetési
kamatokkal növelt összegű visszaköveteléséről.”
16. §
Ez a rendelet a kihirdetésének napján 15 óra 30 perckor lép hatályba.

17. §
Ez a rendelet a Bizottság Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a
csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU Rendelet hatálya alá
tartozó támogatást tartalmaz.
Komló, 2014. szeptember 25.
dr. Vaskó Ernő
címzetes főjegyző

Polics József
polgármester

5. sz. napirend
A munkahelyek megtartása érdekében nyújtható bérleti díjkedvezményekről szóló új
önkormányzati rendelet
Előadó:

Polics József

polgármester

A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a rendeletet elfogadásra javasolta.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra bocsátotta a rendeletet, melyet a képviselő-testület 13 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
15/2014. (IX.26.) sz. rendelet
A MUNKAHELYEK MEGTARTÁSA ÉRDEKÉBEN
NYÚJTHATÓ BÉRLETI DÍJKEDVEZMÉNYEKRŐL
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara és a
Támogatásokat Vizsgáló Iroda véleményét kikérve a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1.§
A rendelet személyi hatálya kiterjed minden olyan - Komló Város Önkormányzat közigazgatási
területen székhellyel, telephellyel, fiókteleppel vagy lakóhellyel rendelkező - természetes
személyre, egyéni vállalkozóra, jogi személyre, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra,
európai részvénytársaságra és európai szövetkezetre, amely Komló Város Önkormányzatával
nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti jogviszonyban áll.

2. Munkahelymegtartás támogatása bérleti díjkedvezményekkel
2.§
Az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű
támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2013. december 18-i 1407/2013/EU rendelet (a
továbbiakban: 1407/2013/EU rendelet) és az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.)
Kormányrendeletben (a továbbiakban: Kormányrendelet) foglalt feltételekkel, Komló Város
Önkormányzata a tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának
mérséklésével vagy elengedésével, munkahelymegtartás céljából támogatást nyújthat határozott
időre (a továbbiakban együtt: bérleti díjkedvezmény) a mindenkori költségvetés
figyelembevételével. E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az 1407/2013/EU rendeletben
és a Kormányrendeletben foglalt rendelkezések az irányadóak.
3. Csekély összegű támogatásra vonatkozó szabályok
3. §
(1)

E rendelet alapján nyújtott támogatások csekély összegű támogatásnak minősülnek,
amelyeket kizárólag az 1407/2013/EU rendelet szabályai alapján lehet nyújtani.

(2)

Az 1407/2013/EU rendelet alapján csekély összegű támogatás nyújtható valamennyi
ágazat vállalkozásai számára az alábbi kivételekkel:
a) 104/2000/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, a halászati és akvakultúra ágazatban
tevékenységet végző vállalkozásoknak nyújtott támogatás;
b) mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott
támogatás;
c)

mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával
vállalkozásoknak nyújtott támogatás, a következő esetekben:

foglalkozó

ca)

amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az
érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége
alapján kerül rögzítésre;

cb)

amennyiben a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes
vagy részleges továbbadás;

d) a harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos
tevékenységekhez nyújtott támogatás, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, az
értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel
összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó
támogatás;

e) az importáruval szemben belföldi áru használatához kötött támogatás.

(3)

Amennyiben egy vállalkozás a (2) bekezdés a), b) vagy c) pontjában említett
ágazatokban, valamint az 1407/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó egy vagy több
ágazatban egyaránt tevékenységet végez, továbbá az 1407/2013/EU rendelet hatálya alá
tartozó egyéb tevékenységeket folytat, úgy a csekély összegű támogatás csak az utóbbi
ágazatokra vagy tevékenységekre tekintettel nyújtott támogatásra alkalmazandó, feltéve,
hogy a támogatott megfelelő eszközökkel, úgymint a tevékenységek szétválasztása vagy a
költségek megkülönböztetése révén biztosítja, hogy a kizárt ágazatokban végzett
tevékenységek ne részesüljenek csekély összegű támogatásban.

(4)

Bármely három pénzügyi év időszakában az egy és ugyanazon vállalkozás részére odaítélt
csekély összegű támogatás összege tagállamonként nem haladhatja meg a 200 000 EUR-t.
Bármely három pénzügyi évet felölelő időszakot tekintve a közúti kereskedelmi
árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző egy és ugyanazon vállalkozás részére
odaítélt csekély összegű támogatások teljes összege tagállamonként nem haladhatja meg a
100 000 EUR-t. Ez a csekély összegű támogatás teherszállító járművek vásárlására nem
vehető igénybe.

(5)

Amennyiben egy vállalkozás közúti szállítást végez ellenszolgáltatás fejében és egyéb
olyan tevékenységeket is folytat, amelyekre a 200 000 EUR összegű felső határ
vonatkozik, a vállalkozásra a 200 000 EUR összegű felső határ alkalmazandó, feltéve,
hogy a támogatott megfelelő eszközökkel, úgymint a tevékenységek szétválasztása vagy a
költségek megkülönböztetése révén biztosítja, hogy a közúti árufuvarozási
tevékenységnek juttatott támogatás összege nem haladja meg a 100 000 EUR-t, és hogy
csekély összegű támogatást ne fordítsanak teherszállító járművek vásárlására.

(6)

A csekély összegű támogatást akkor kell odaítéltnek tekinteni, amikor e rendelet
értelmében a támogatás igénybevételének jogát a támogatott vállalkozásra ruházzák,
függetlenül a csekély összegű támogatás folyósításának időpontjától.

(7)

A (4) bekezdésben meghatározott felső határok a csekély összegű támogatás formájától és
kitűzött céljától függetlenül alkalmazandók, tekintet nélkül arra, hogy a biztosított
támogatást teljesen vagy részben uniós forrásokból finanszírozzák-e. A három pénzügyi
évet felölelő időszakot a vállalkozás által alkalmazott pénzügyi évekre hivatkozva kell
meghatározni.

(8)

A (4) bekezdésben meghatározott felső határok alkalmazásában a támogatást készpénzben
nyújtott, vissza nem térítendő támogatásként kell kifejezni. Minden felhasznált
számadatnak bruttó, azaz adózás vagy egyéb levonás előtti összegnek kell lennie. Ha a
támogatást nem vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtják, akkor a támogatás
összege a bruttó támogatási egyenértékkel azonos. A több részletben kifizetett támogatást
az odaítélés időpontjában érvényes értékre kell diszkontálni. A diszkontálásra használt
kamatláb a támogatás odaítélésekor érvényes diszkontráta.

(9)

Amennyiben a csekély összegű támogatás nyújtása a (4) bekezdésben meghatározott felső
határ túllépését eredményezné, az 1407/2013/EU rendelet nem alkalmazható az új
támogatásra.

(10)

Összefonódás és felvásárlás esetén az egyesülő vállalkozásoknak nyújtott valamennyi
korábbi csekély összegű támogatást figyelembe kell venni annak meghatározásához, hogy
bármely - az új vagy a felvásárló vállalkozásnak nyújtandó - újabb csekély összegű
támogatás meghaladja-e az alkalmazandó felső határt. Az összefonódást vagy felvásárlást
megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás a műveletet követően is
jogszerű marad.

(11)

Ha egy vállalkozás két vagy több külön vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően
nyújtott csekély összegű támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő
vállalkozásnak kell betudni, amely elvben azonos azzal a vállalkozással, amely a csekély
összegű támogatással támogatott tevékenységeket átvállalta. Ha erre nincs lehetőség, a
csekély összegű támogatást saját tőkéjük - a szétválás tényleges időpontjában érvényes könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani az új vállalkozások között.

4. §
(1)

Az e rendelet szerint nyújtott csekély összegű támogatás halmozható a 360/2012/EU
rendeletnek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az azon rendeletben
meghatározott felső határig. Az e rendelet szerinti csekély összegű támogatás a 3. § (4)
bekezdésében meghatározott felső határig halmozható más csekély összegű
támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással.

(2)

A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek
vonatkozásában vagy azonos kockázat finanszírozási célú intézkedés vonatkozásában
nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi egy csoport mentességi
rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott
körülményeire vonatkozóan rögzített maximális támogatási intenzitást vagy összeget. A
nem konkrét támogatható költségekre nyújtott vagy azokhoz hozzá nem rendelhető

csekély összegű támogatás halmozható valamely csoportmentességi rendelet vagy a
Bizottság által elfogadott határozat alapján nyújtott egyéb állami támogatással.
4. A bérleti díjkedvezmény célja
5.§
A bérleti díjkedvezmény célja, hogy Komló Város Önkormányzata, mint bérbeadó a nem lakás
céljára szolgáló helyiségekre (épületek, épületrészek, egyéb ingatlanok) megállapított bérleti díj
határozott időre történő mérséklésével vagy elengedésével hozzájáruljon a komlói állandó
lakóhellyel rendelkező munkavállalók foglalkoztatotti jogviszonyának támogatási időre történő
megőrzéséhez.
5. A kedvezményezettek köre
6.§
Bérleti díjkedvezményben részesülhet az a Komló Város Önkormányzat közigazgatási területén
székhellyel, telephellyel, fiókteleppel vagy állandó lakóhellyel rendelkező, Komló Város
Önkormányzatával legalább hat hónapja nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti
jogviszonyban álló természetes személy, egyéni vállalkozó, jogi személy, jogi személyiség
nélküli gazdasági társaság, európai részvénytársaság és európai szövetkezet, amely a támogatási
kérelme benyújtásakor legalább egy fő Komló Város Közigazgatási területén állandó lakóhellyel
rendelkező személyt (a továbbiakban: komlói állandó lakos) foglalkoztat és a bérleti
díjkedvezmény időszakára vállalja e komlói állandó lakos foglalkoztatott(ak) jogviszonyának
fenntartását (a továbbiakban együtt: kedvezményezett). Kedvezményezett továbbá az a komlói
székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező vállalkozás is, amelynek állandó komlói lakos
tulajdonosa a vállalkozás tevékenységében személyesen közreműködik.
6. A bérleti díjkedvezmény formája
7.§
(1)

A bérleti díjkedvezmény formája a támogatási szerződésben vállalt feltételek esetén:
a) bérleti díj legfeljebb egy naptári évre történő mérséklése,
b) bérleti szerződésben rögzített, infláció mértékével megegyező díjemelés adott naptári
évre vonatkozó felfüggesztése,
c) bérleti díj legfeljebb egy naptári évre történő elengedése.

(2)

Az (1) a)-b) pontjaiban foglalt díjkedvezmény azon kérelmező részére nyújtható, amely
igazolja, hogy a bérleti díj teljes egészében vagy az infláció mértékével emelt összegében
történő megfizetése veszélyeztetné a gazdálkodási tevékenységét.

(3)

Az (1) c) pontban foglalt díjkedvezmény azon kérelmező részére nyújtható, amely
legalább 60 fő komlói állandó lakost foglalkoztat, és tevékenysége elősegíti a kiemelt
városi és társadalmi célok megvalósítását.

(4)

Az (1) a) pontban rögzített díjkedvezmény mértéke 5 fő komlói állandó lakos
foglalkoztatottig legfeljebb 50 %-ban, 5 fő felett legfeljebb 75 %-ban határozható meg.

(5)

Az (1) bekezdés b) pont szerinti bérleti díjkedvezmény alkalmazását követően a
támogatott időszakra irányadó inflációs mérték utólag nem érvényesíthető.

(6)

Az (1) bekezdésben foglalt támogatási formák közül egy kérelmezhető.
7. A bérleti díjkedvezmény odaítélésére irányuló eljárás
8.§

(1)

Bérleti díjkedvezmény iránti kérelmet magyar nyelven írásban, Komló Város
Önkormányzatának címezve, Komló Város Jegyzőjéhez kell benyújtani a kérelmezett
támogatással érintett évet megelőző év november 30-ig.

(2)

A kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia:
a) a kérelmező megnevezését, adószámát, statisztikai számát, cégjegyzékszámát,
képviselőjét, székhelyét,
b) a kérelmező képviselőjének hiteles aláírási címpéldányát, folyamatos elérhetőségeit
(cím, telefon, mobiltelefon, telefax, e-mail cím),
c) a kérelmező harminc napnál nem régebbi cégkivonatát, vagy igazolását az egyéni
vállalkozói nyilvántartásba vételéről,
d) kérelmező igazolását a 7. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltak fennállásáról,
e) igazolásokat arra vonatkozóan, hogy a kérelmezőnek nincs
ea) lejárt esedékességű adó-, vám-, illeték-, társadalombiztosítási vagy egyéb
köztartozása,
eb) Komló Város
díjtartozása,
ec)

Önkormányzatával

szemben

lejárt

esedékességű

bérleti

a helyi víziközmű-, hulladékkezelési és távhő szolgáltató felé lejárt
esedékességű díjtartozása,

f) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy tiltott támogatások miatt nem áll fenn
visszatérítési kötelezettsége az Európai Bizottság felé,
g) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy nem áll csődeljárás, felszámolási eljárás vagy
végelszámolás alatt,
h) az igényelt bérleti díjkedvezmény formáját és mértékét,

i) kérelmező nyilatkozatát a bérleti díjkedvezménnyel fenntartani kívánt, komlói állandó
lakos(oka)t érintő munkajogviszonyról és annak formájáról,
j) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy magára nézve kötelezőnek ismeri el az e
rendeletben foglaltakat és az abban szabályozott ellenőrzést,
k) a kérelmező nyilatkozatát arról, mely szerint elfogadja, hogy az e rendeletben
szabályozott kötelezettségei megsértése (későbbi támogatási szerződés megszegése)
esetén a nyújtott bérleti díjkedvezményt köteles az önkormányzat felé a
visszafizettetési kamatlábbal növelt összegben visszafizetni,
l) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy az általa e rendelet alapján kérelmezett csekély
összegű támogatással nem lépi túl a 4. §-ban foglalt támogatáshalmozódási kereteket,
egyúttal kérelmező benyújtja a csekély összegű támogatáshalmozódási szabályoknak
megfelelő kimutatását az általa eddig Magyarországon igénybevett csekély összegű
támogatásokról,
m) a kérelmező előzetes hozzájárulását ahhoz, hogy valamennyi számlavezető
pénzintézetéhez tartozás-elismerési nyilatkozaton alapuló felhatalmazást nyújt be,
amely alapján a számlavezető pénzintézet – a támogatási szerződés vagy
önkormányzati rendelet kedvezményezett általi megszegése esetén – köteles a
jogosulatlanul igénybe vett bérleti díjkedvezmény és visszafizettetési kamat összegét
az Önkormányzat javára a kedvezményezett bankszámlájáról hatósági átutalással
beszedni, vagy a kérelmező előzetes nyilatkozatát arról, hogy a bérleti díjkedvezmény
visszafizettetési kamattal növelt összegének megfelelő egyéb likvid pénzügyi
biztosítékot nyújt Komló Város Önkormányzat javára, és
n) a kérelmező előzetes hozzájárulását ahhoz, hogy a támogatás kérelmezésével, továbbá
felhasználásával, elszámolásával vagy ellenőrzésével kapcsolatos adótitkokat az
önkormányzat valamennyi illetékes adóhatóságtól beszerezheti, megismerheti és
kezelheti.
(3)

A bérleti díjkedvezmény iránti kérelemnek tartalmaznia kell a (2) bekezdésben
meghatározott mellékleteket, adatokat, nyilatkozatokat.

(4)

A kérelmező az e §-ban meghatározottakon túl további, a bérleti díjkedvezménnyel
kapcsolatos adatok, tények részletezésére, valamint a kérelem elbírálásához szükséges
további dokumentumok benyújtására kötelezhető a támogatásról szóló döntést
megelőzően.
9.§

(1)

A jegyző a kérelem benyújtását követő öt munkanapon belül megvizsgálja, hogy a
támogatási kérelem megfelel-e a jelen támogatási programban foglalt feltételeknek, és ezt
a kérelmező számára írásban visszaigazolja.
Amennyiben a kérelem nem felel meg a jelen támogatási programban meghatározott
feltételeknek, a jegyző az érintett pontok megjelölésével hiánypótlásra szólítja fel a

kérelmezőt. A felhívás kézhezvételét követő öt munkanapon belül a tájékoztatásban
rögzítetteknek megfelelően kérelmező módosíthatja, kiegészítheti a kérelmét.
Eredménytelen hiánypótlási felhívást követően a jegyző megszünteti az eljárást, és erről
tájékoztatja a kérelmezőt.
(2)

Amennyiben a kérelemben foglaltak megfelelnek a rendeletben meghatározott
feltételeknek, a polgármester a kérelmet a Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottság elé
terjeszti elbírálásra. A bérleti díjkedvezményekkel kapcsolatos kérelmek elbírálásával
kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület átruházza a Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési
Bizottságra (a továbbiakban: Bizottság).

(3)

A Bizottság a soron következő vagy rendkívüli ülésén dönt a bérleti díjkedvezmény
odaítéléséről. A döntése során a Bizottság jogosult az igényelttől eltérő mértékű
támogatást odaítélni vagy a kérelmet elutasítani.

(4)

A Bizottság döntéséről a Bizottság elnöke a döntés meghozatalától számított öt
munkanapon belül írásban tájékoztatja a kérelmezőt.

(5)

A több részletben kifizetett támogatást az odaítélés időpontjában érvényes értékre kell
diszkontálni. A diszkontálásra használt kamatláb a támogatás odaítélésekor érvényes
diszkontráta.
8. A bérleti díjkedvezményre vonatkozó egyéb szabályok
10. §

(1)

Nem nyújtható támogatás:
a) azon igénylő részére, amellyel szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás
visszafizetésére kötelező határozata van érvényben,
b) csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás alatt álló szervezetnek vagy a
Kormányrendelet szerint nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.

(2)

A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat, számlákat,
bizonylatokat, beszámolókat és egyéb dokumentumokat a támogatási szerződés
aláírásának napjától számított tíz évig megőrizni és a támogató ilyen irányú felhívása
esetén köteles azokat bemutatni.
9. A támogatási szerződés
11.§

(1)

A támogatási szerződést írásba kell foglalni.

(2)

A támogatási szerződésnek legalább a következőket kell tartalmaznia:
a) a felek meghatározását,

b) a támogatott bérleti jogviszony, és az érintett nem lakás céljára szolgáló helyiség
beazonosításához szükséges adatokat,
c) bérleti díjkedvezmény fajtáját, időszakát,
d) a támogatást odaítélő döntés számát,
e) a támogatás pontos, jelenértékben számított összegét (bruttó támogatástartalomban
kifejezve) és annak csekély összegű jellegét,
f) kedvezményezett szerződésszegése vagy az önkormányzati rendeletben foglalt
kötelezettsége megsértésének esetére a nyújtott támogatás és a visszafizettetési kamat
megfizetésére vonatkozó rendelkezéseket,
g) az ellenőrzések kedvezményezett általi tűrésére vonatkozó kötelezettségvállalást,
h) a kedvezményezett felhatalmazását arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat a
támogatással érintett foglalkoztatások adatait megismerheti,
i) a kedvezményezett hozzájárulását ahhoz, hogy a részére megítélt támogatással
kapcsolatos támogatói közzétételi kötelezettség teljesítése során az önkormányzat
közzéteheti a kérelmező ide tartozó adatait,
j) a kedvezményezett kötelezettségvállalását arra, hogy a 8. § (2) m) pontja szerinti
pénzügyi biztosítékokat a támogatási szerződés megkötését követően nyolc napon
belül megadja Komló Város Önkormányzat javára, amelynek meglétét igazolja a
támogató felé, továbbá az ezt követően nyitott bankszámlái esetében is így jár el a
hatósági átutalásokra vonatkozó felhatalmazás tekintetében,
k) a kedvezményezett tartozás-elismerést is magában foglaló nyilatkozatát arról, hogy a
támogatási szerződés kedvezményezett általi megszegése vagy az önkormányzati
rendeletben foglalt kötelezettsége megsértése esetén az Önkormányzat a jogosulatlanul
felhasznált bérleti díjkedvezmény összegét (értékét) a visszafizettetési kamattal növelt
összegben – a kedvezményezett tartozás-elismerése miatt – külön polgári peres vagy
nemperes eljárás mellőzésével a 8. § (2) m) pontjában rögzített pénzügyi biztosítékkal
érvényesítheti, és
l) a kérelmező hozzájárulását ahhoz, hogy a támogatás felhasználásával, elszámolásával
vagy ellenőrzésével kapcsolatos adótitkokat az önkormányzat az illetékes
adóhatóságtól beszerezheti, megismerheti és kezelheti.
(3)

A támogatási szerződésben az Önkormányzatnak utalnia kell az 1407/2013/EU rendeletre
és a csekély összegű támogatáshalmozódási szabályokra, továbbá ezekkel kapcsolatban a
támogatott által tett nyilatkozatra.

(4)

A támogatási szerződést legkésőbb a támogatás odaítéléséről szóló bizottsági döntés
meghozatalától számított 60 napon belül kell kedvezményezettnek aláírnia. Amennyiben a
kedvezményezett e határidőig a támogatási szerződést bármely okból nem írja alá, a

bérleti díjkedvezmény igénybevételére e határidőn túlmenően nincs mód, a döntés
hatályát veszti.
10. A bérleti díjkedvezmény végrehajtása
12.§
A felek részéről aláírt támogatási szerződés egyik eredeti példányának megküldésével értesíti az
önkormányzat az ingatlan kezelőjét, aki intézkedik a bérleti díj mérséklésének vagy
elengedésének nyilvántartásában történő átvezetéséről és érvényesítéséről a támogatással érintett
időszakra vonatkozóan.
A megkeresés előfeltétele, hogy Kedvezményezett igazolta az önkormányzat felé a 11. § (2) j)
pontjában foglalt kötelezettségének a teljesítését.
11. A támogatás felhasználásának ellenőrzése
13.§
(1)

(2)

A jegyző éves bontásban részletes nyilvántartást vezet az önkormányzat által nyújtott
bérleti díjkedvezményekről.
A nyilvántartásnak tartalmaznia kell az alábbi adatokat:
a) kedvezményezett adatai
(a kedvezményezett neve, székhelye,
cégjegyzékszáma, adószáma, statisztikai száma, adószáma, (cégjegyzésre jogosult)
képviselőjének neve, elérhetőségei),
b) a támogatást odaítélő bizottsági döntés száma,
c) a támogatás felhasználásának ellenőrzésére vonatkozó adatok (az ellenőrzés
helye, ideje, a főbb megállapítások),
d) a munkahelymegtartás miatt támogatott időszak,
e) a támogatáshalmozódással kapcsolatos adatok, és
f) a támogatási intenzitás és a támogatástartalom.

(3)

A támogatási szerződéseket és a nyilvántartásban szereplő adatokat az Önkormányzat a
jelen önkormányzati rendelet alapján odaítélt utolsó csekély összegű támogatás
odaítélésének időpontjától számított tíz évig köteles megőrizni.

(4)

A támogatás ellenőrzése elsősorban a kedvezményezettnek a támogatás felhasználásáról
készített pénzügyi és szakmai beszámolója alapján, a rendelkezésre álló iratok
ellenőrzésére terjed ki, továbbá a támogatott munkahelymegtartás – mennyiségi,
foglalkoztatási módbeli és időbeli – megvalósulását igazoló iratok vizsgálatával,
adóhatóság által rögzített adatok beszerzésével, vizsgálatával és kezelésével valósul meg.
Helyszíni ellenőrzés esetén az önkormányzat képviseletében eljáró személy köteles
legalább három munkanappal korábban előzetes értesítést kézbesíteni támogatottnak,
továbbá jogosult az ellenőrzött iratokról másolatot készíteni.

(5)

A helyszíni ellenőrzés során az önkormányzat képviseletében eljáró személy jogosult
vizsgálni, hogy a támogatott munkahely megtartásnál teljesülnek-e az 1407/2013/EU
rendeletben és a jelen önkormányzati rendeletben meghatározott további követelmények.

(6)

Az ellenőrzéseket munkaidőben (munkanapon 8 és 20 óra között) kell elvégezni.

(7)

Amennyiben az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a kedvezményezett nem a
támogatási szerződésnek megfelelően járt el vagy nem teljesítette a támogatási
szerződésben vállalt kötelezettségét, az önkormányzat jogosult felmondani a támogatási
szerződést és a jogosulatlanul felhasznált bérleti díjkedvezményt a visszafizettetési
kamatokkal növelt összegben visszakövetelheti a 11. § (2) k) pont szerint.
12. Záró rendelkezések
14.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba határozott időre, 2020. december 31-ig.
13. Az Európai Unió jogának való megfelelés
15.§
Ez a rendelet az Európai Bizottság Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.
cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU Rendelet
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.
Komló, 2014. szeptember 25.
dr. Vaskó Ernő
címzetes főjegyző

Polics József
polgármester

6. sz. napirend
Közös önkormányzati hivatal munkájáról beszámoló
Előadó:

dr. Vaskó Ernő

címzetes főjegyző

A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a rendeletet elfogadásra javasolta.
Jégl Zoltán elemezte az önkormányzati feladatellátást, a járási hivatal önkormányzattól átvett
feladatait, megköszönte a hivatal 4 éves munkáját.
Polics József megköszönte az észrevételt. A kemény változások 2010. április 25-én kezdődtek, a
parlamenti választások II. fordulójakor. Május végén felállt az új kormány és az országgyűlés
meghozta a döntéseit, melyek hatásai ebben az előterjesztésben szerepelnek. A létszám
átrendeződés és feladat-átcsoportosítás ellenére az anyag jól mutatja a 4 év teljesítményét hivatali
és önkormányzati szinten egyaránt. Bemutatja azokat a feladatokat, melyeket közösen végeztek
el. Az önkormányzatiság világában sosem volt ennyi pályázata Komló Város Önkormányzatának
ebben a ciklusban, melyek közül nagyon sok pályázat megvalósításra került az EU
követelményeinek eleget téve. Megköszönte az elvégzett munkát és a segítséget.

Több kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 13 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
109/2014. (IX.26.) sz. határozat
A képviselő-testület – a jegyző előterjesztése, továbbá a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság
véleménye alapján – megtárgyalta és elfogadta a közös önkormányzati hivatal munkájáról
készített beszámolót.

7. sz. napirend
Intézményi beszámolók
Előadó:

Polics József

polgármester

A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság és a Gazdasági, településfejlesztési bizottság a
határozati javaslatot elfogadásra javasolta.
Szarka Elemér hangsúlyozta, hogy komoly tevékenységről számoltak be az intézmények
vezetői. A Városgondnokság látványosan szerepelt, az alapfeladat, a közmunka és egyéb
feladatok rendkívül sok munkát adtak az itt dolgozóknak. A városszépítő mozgalom felé irányuló
segítséget külön kiemelte, megköszönte Feuerstaller Terézia főkertész hozzáállását. A GESZ
számos intézményt szolgál és segít, melyet nagyra értékelt.
Polics József felhívta a képviselők és jelöltek figyelmét arra, hogy a kampány alatt felelősséggel
ígérjenek a választóknak. Megköszönte a Városgondnokság dolgozóinak és a közmunkásoknak
az elvégzett munkát. Elismeréssel említette, hogy a GESZ a 2010. utáni adminisztratív
feladatokat folyamatosan ellátta, amit sokszor túlórában végzett.
Több hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 13 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
110/2014. (IX.26.) sz. határozat
A Képviselő-testület - a polgármester előterjesztésében az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sport-,
valamint a Gazdasági és településfejlesztési bizottság véleményének figyelembevételével –
megtárgyalta és elfogadja az alábbi intézményi beszámolókat:
•

Komló Város Önkormányzat gazdasági Ellátó Szervezete

•

Komló Város Önkormányzat Városgondnoksága

A Képviselő-testület elismerését és köszönetét fejezi ki az intézmények vezetőinek és
dolgozóinak eredményes munkájukért.

8. sz. napirend
Bizottságok, részönkormányzatok beszámolói
Előadó:

Polics József

polgármester

Borbás Sándor megköszönte a részönkormányzat tagjainak a 4 év alatt végzett munkát, valamint
Szigeti Lajosné és Farkas Judit jegyzőkönyvvezetőként végzett munkáját. A városrész ügyeit
illetően informális egyeztetések és tanácskozások folytak, olyan döntésre nem volt szükség, mely
pénzfelhasználással kapcsolatos lett volna. Megköszönte dr. Makra István Edéné segítségét és a
Sikondai Részönkormányzatnál végzett tevékenységét.
Molnár Zoltánné szintén megköszönte az Egészségügyi és Szociális Bizottság tagjainak és a
hivatal dolgozóinak a közös munkával eltöltött négy évet. Örült annak, hogy 108 család kapott
lakást a bizottság segítségével.
dr. Makra István Edéné elmondta, hogy olyan részönkormányzatnak lehetett a vezetője, amiért
talán sokan irigylik is, mert Komló és környékének az egyik legszebb területe Sikonda. Az ott
élők éveken keresztül kimaradtak a törődésből. Maga részéről próbálta ezt a törődést a
kondíciókhoz képest megvalósítani. Véleménye szerint 2010. óta Sikonda megújult.
Megköszönte a részönkormányzati tagok, valamint Szigeti Lajosné és Keller Dóri
jegyzőkönyvvezetők munkáját. Köszönetét fejezte ki a Városgondnokság dolgozóinak, Bogyai
Lászlónak és Feuerstaller Teréziának, és a közhasznú munkásoknak az eredményes munkáért.
Szarka Elemér József megköszönte a hivatal dolgozóinak és a bizottság tagjainak az elvégzett
munkát, kiemelten Horváth Lászlónak és Szőke Attilánénak.
Schalpha Anett véleménye, hogy a pénzügyi bizottság az ülések számát tekintve rekordot állított
fel. Megköszönte Aladics Zoltán pénzügyi irodavezető és Kovács Gyuláné bizottsági összekötő
segítségét és munkáját. A bizottsági tagok és az önkormányzat is nagyban hozzájárult a
pályázatok megvalósításához. Köszönettel tartozik a bizottság a Városgondnokságnak is, hiszen a
segítségük nélkül a részönkormányzatok munkája nehezebb lett volna. Mindenkinek további jó
egészséget, sok új feladatot kívánt.
Kispál László szerint a nagyszerű szakmai előterjesztések meghozták azt az eredményt, hogy
kevés vitát váltottak ki a képviselő-testületben. Kevés napirendnél azonban tapasztalható volt,
hogy a politika is helyet kért bizonyos pénzügyi döntéseknél.
Jégl Zoltán pontosítást kért az oktatási bizottság beszámolójában, mivel az Oktatási, kulturális,
ifjúsági és sportbizottság kedden nem volt határozatképes. Reméli, hogy a következő bizottsági
elnök majd napirendre tűzi a KLIK beszámolóját.

Polics József véleménye, hogy ebben a 4 éves ciklusban a politika nem avatkozott bele a
gazdasági kérdésekbe. Megköszönte Jégl Zoltán pontosítását.
Több hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 13 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
111/2014. (IX.26.) sz. határozat
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése alapján – megtárgyalta és elfogadta a(z)
−
−
−
−

Egészségügyi és szociális bizottság,
Gazdasági, településfejlesztési bizottság,
Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság,
Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság.

−
−
−
−
−
−

Mecsekjánosi Településrészi Önkormányzat,
Kisbattyán Településrészi Önkormányzat,
Gesztenyés-Zobákpuszta Településrészi Önkormányzat,
Sikonda Településrészi Önkormányzat,
Körtvélyes Településrészi Önkormányzat
Mecsekfalu Településrészi Önkormányzat

2010. október 14. napjától 2014. augusztus 31. napjáig végzett munkájáról készített tájékoztatót.

9. sz. napirend
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2010-2014. évi tevékenységéről
szóló beszámoló
Előadó:

Polics József

polgármester

dr. Makra István Edéné kérte, hogy a beszámolóban a 2013. évszám kerüljön kijavításra 2014re.
Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság a beszámolót elfogadásra javasolta.
Kérdés, hozzászólás nem volt.

A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 13 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:

112/2014. (IX.26.) sz. határozat
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, az Oktatási,
kulturális, ifjúsági és sportbizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a Komlói
Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2010-2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
1.)

A Képviselő-testület a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2013. évi
tevékenységéről szóló beszámolót az 1. sz. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

10. sz. napirend
Forrás biztosítása szociális célú tűzifa vásárlásához
Előadó:

Polics József

polgármester

Meghívott:

Bogyay László
intézményvezető
Elmontné Popán Ildikó intézményvezető

A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság és az Egészségügyi és szociális bizottság a
határozati javaslatot elfogadásra javasolta.
Mátyás János kérdezte, hogy kuglizva kerül-e a tűzifa a helyszínre. Van-e arra biztosíték, hogy a
rászoruló felhasználja a kapott tüzelőt, mert információi szerint a leszállított fát a támogatottak
eladják. Ennek szabályozásáról is érdeklődött.
Polics József tájékoztatta, hogy a tűzifa helyszínre szállítva, felkuglizva kerül a rászorulókhoz.
Név, lakcím feljegyzésével, fotóval próbálják megoldani az említett problémát. Némely esetben
még a tárolóba is behordták a fát az illetőnek. A lehetőségekhez képest megpróbálnak odafigyelni
ezekre a problémákra is. Eddig még nem kellett fára költeni, mindig sikerült megoldani a
szociális tűzifa kérdését a nem tervszerűen művelt erdők területéről.
Mátyás János véleménye, hogy név, lakcím feljegyzésével és fotóval nem lehet megelőzni a
csalást. A jogosultak figyelmét fel kellene hívni arra, hogy a tüzelőt nem adhatják tovább, csak
saját használatra vehetik igénybe. Talán büntetéssel visszafogható lenne a kapott fa eladása.
Polics József elmondta, hogy törvényes úton van jelen a támogatás.
Több hozzászólás nem volt.

A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 13 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:

113/2014. (IX.26.) sz. határozat
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, az egészségügyi és szociális, valamint a
pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a „Forrás biztosítása
szociális célú tűzifa vásárlásához” című előterjesztést.
1.)

A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az önkormányzat 50 m3 tűzifát vásárol
legfeljebb 1.000.000,- Ft értékben szociális célú tűzifa juttatás természetbeni ellátás
nyújtása érdekében, amelyhez a szükséges forrást a költségvetési rendelet
önkormányzati segély előirányzata terhére biztosítja.

2.)

Utasítja a jegyzőt a döntés soron következő költségvetési rendeletmódosításkor
történő átvezetésére.

Határidő:
Felelős:

Értelem szerint
Polics József polgármester
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

11. sz. napirend
DDOP-4.1.2/B-13-2014-0003 „Lakhatási integráció Komlón” c. projektben megvásárlásra
kerülő lakóingatlanok
Előadó:
Meghívott:

Polics József
polgármester
Hegedüs István
CNÖ elnök
Elmontné Popán Ildikó intézményvezető
Tamás Gyuláné
Szent Kinga Caritas Alapítvány

A polgármester köszöntötte Fehér Imrét, aki a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
képviseletében érkezett.
A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság és a Gazdasági, településfejlesztési bizottság a
határozati javaslatot elfogadásra javasolta.
Kispál László kérdezte, hogy miért nem voltak újabb lakossági fórumok, tájékoztatások. Ezzel
megelőzhető lenne a lakossági felzúdulás.
Borbás Sándor kérte, hogy a konzorciumi partnerek közül jelen lévő kollégák tájékoztassák a
képviselő-testületet a pályázattal kapcsolatos tudnivalókról.
Fehér Imre tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Sportvölgy és Szállásfalu tekintetében 25
család kerül megsegítésre. E pályázattal több, mint 360 millió forintos támogatással lehet
számolni. A családok közül 17 család kerül be a városba. A lakás átalakítások után Sportvölgyből
kerülnek a családok Szállásfalura, mivel Sportvölgy megszüntetésre kerül. Minden konzorciumi
partnernek számos feladata van, melyet 2014. július 15-étől folyamatosan végeznek. A
családokat megpróbálják humán segítséggel helyzetbe hozni, mely arra irányul, hogy az ott lakó

családok szocializációs képessége kedvező irányba megváltozzon. Azon még dolgozni kell, hogy
a lakóközösség befogadja őket. A képviselő-testületnek is nagyon sok munkájába kerül, hogy a
lakosságot érzékenyítse erre a problémára. Az integráció minden demokratikus polgárnak szíve
ügye kell, hogy legyen. A lakossági fórumokon sokat tudnak segíteni azzal a képviselők, hogy a
lakóközösségek az integrált családokat ne ellenségként kezeljék, hanem egyszerű, szerencsétlen
sorsú emberekként. A pályázat sikeressége Komló külső megítélésén is sokat lendítene.
Integráció nincs diszkrimináció nélkül, ez a pályázat elősegíti, hogy a diszkriminációs törekvések
csökkenjenek Komló városában.
Polics József a lakossági fórumok tartását mindaddig indokolatlannak tartja, amíg nem tudnak
konkrét adatokat az integrálandó személyeket illetően. A tavasszal megtartott lakossági fórum
rossz felvezetése a lakók felé, nem megfelelő problémakezelést jelentett. Az előterjesztésben
szereplő kiválasztott lakóingatlanok listája elég nagy szórást mutat a város területén, mely a
fórumon résztvevők kérését is figyelembe veszi.
Kispál László szerint az ott lakók érdeke, hogy az integráció minél kevesebb feszültséggel
történjen. Jogos az elvárás a lakosság részéről, hogy a családokat szétszórva helyezzék el, ne csak
egy lakókörnyezetbe, minél kevesebb terhet róni az adott területre. A társadalomnak van egy
befogadó, szolidáris megnyilatkozása, de ha nem megfelelő a tájékoztatás, akkor nehezebben
vállalja. Hiányolja a lakossági fórumokat a témában, mert a közösséget fel kellene készíteni. A
lakóközösségek félelmét el kell oszlatni.
Molnár Zoltánné elmondta, hogy a munkacsoport tagjaként részt vett az ülésen. A lakások
megvásárlásáról kell dönteni. Tény és való, hogy a projektben dolgozó embereknek az a feladata,
hogy az ott élőket felkészítse, de lépésről lépésre kell haladni.
Borbás Sándor hangsúlyozta helytelen lenne részinformációkkal, vagy akár hamis
információkkal tájékoztatni a lakosságot. Kiemelte, hogy fontos a tájékoztatás, de ennek a
projektnek is van egy időrendi folyamata. A jelenleg tárgyalt napirend megkívánja, hogy a
képviselő-testület rövid ismertetőt kapjon az eddig elvégzett feladatokról.
Szarka Elemér József véleménye szerint igen hosszas és alapos előkészítő munka előzte meg a
mai napot. Komoly feladat vár megvalósításra, ezért vannak kétségek. A lakások
megvásárlásával kezdődik az igazi munka. Tekintettel és figyelemmel kell lenni a költöző
családokra, a már ott lakókra és az önkormányzati vagyonra. A szegregációs térségből kikerülő
családok nem önszántukból fognak költözni. Az önkormányzati vagyon jogcímet ad a
beavatkozásra probléma esetén. Mindenki számára fontos, hogy a projekt úgy valósuljon meg,
ahogy a tervek között szerepel.
Mátyás János elmondta, hogy a bizottsági ülésen is felmerültek kétségek. Úgy gondolja túl
gyorsan halad a projekt, több időt kellene szánni az előkészítésre.
Hegedüs Norbert úgy gondolja, hogy ezeket a kérdéseket már megtárgyalták és tudnak róla
dönteni. Jelenleg csak egy lépést kellene előre lépni. Számára fontos, hogy annak a
nemzetiségnek, melynek ő is tagja hasznos programjai legyenek. Éppen ezért öröm számára a
Multifunkcionális Nemzetiségi program is.

Molnár Zoltánné szerint a megvásárolt lakások nincsenek áron alul.
Laho Andrea tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
komoly munkát végzett az integrált lakók kiválasztásában. Igaz, hogy rövid idő áll rendelkezésre,
de az a lényege a programnak, hogy komplexen kezeli a lakókat. Ez azt jelenti, lehetőség van
képzésre, foglalkoztatásra és a lakóhelyük felújítására. Erre a területre nagy figyelmet fordítottak
éppen ezért több programot is próbálnak megvalósítani. A szociális munkásokon kívül, mentorok
is segítik a beilleszkedést. Sokat beszélgettek az integrálódni kívánó lakókkal, akik elmondták,
hogy ők is félnek és vegyes érzelmekkel készülnek a költözésre. Igyekeznek velük az
együttműködési szándékot kialakítani és remélik, hogy a 17 családból minél több család
sikeresen beilleszkedik.
Polics József összefoglalta a napirendet az észrevételek figyelembevételével. 2013. februárban
érkezett a javaslat az integrációs folyamat fokozatos kezeléséről. A koncepcióról tájékoztatták a
lakosságot Kökönyösben, akik tiltakoztak. Azt kérték, hogy a 17 lakást szórják szét az
integrálható területek között. A kérés figyelembevételével állították össze a pályázatot, melyben
még nem volt pontosítva, hogy melyik utcák esnek bele. A fokozatosság elvének
figyelembevételével, az integrálódásra jobban alkalmas szállásfalui lakók kerülnek be a városba
és a sportvölgyiek kerülnek egy teljesen felújított, új közösségi térrel és térfigyelő rendszerrel
ellátott Szállásfalura. Mivel Európai Uniós forrásokról van szó, ezért 2015. december 31-ig a
források felhasználásáról el kell számolni. Úgy gondolja, hogy a folyamat a megfelelő ütemben
halad.
Több hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 10 igen
szavazattal, 3 tartózkodással elfogadott és a következő határozatot hozta:
114/2014. (IX.26.) sz. határozat
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság
véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a DDOP-4.1.2/B-13-2014-0003 számú
„Lakhatási integráció Komlón” című előterjesztést.
1.) A képviselő-testület utólagosan jóváhagyja az előterjesztés 1. sz. mellékletét alkotó
módosított konzorciumi megállapodás aláírását.
2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
3.) A képviselő-testület jóváhagyja a munkacsoport által kiválasztott és adás-vételi
előszerződéssel rendelkező 17 db lakóingatlan megvásárlását a határozati javaslat 1. sz.
melléklete szerint, a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség, mint Közreműködő
Szervezet általi jóváhagyását követően és felhatalmazza a polgármestert az ingatlanokhoz
kapcsolódó adás-vételi szerződések aláírására.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Polics József polgármester

A határozat 1. sz. melléklete

A kiválasztott lakóingatlanok
1 szobás lakások:
1. Bányász u. 14. I. em.(1187/A/35 hrsz.)

2.500.000 Ft

2. Vájáriskola u. 6. MFSZ.(1169/A/29 hrsz.)

1.300.000 Ft

2 szobás lakás:
1. Bányász u. 7. II. em. (1148/A/11 hrsz.)

1.800.000 Ft

1. Bányász u. 21. II. em. (1142/A/14 hrsz.)

2.200.000 Ft

2. Vájáriskola u. 2. II. em. (1169/A/11 hrsz.)

3.000.000 Ft

3. Jó szerencsét u. 13. I. em. (1199/A/36 hrsz.)

2.800.000 Ft

4. Jó szerencsét u. 11. Mfsz. (1199/A/18 hrsz.)

3.500.000 Ft

5. Mikszáth K. u. 7. II. em.(1253/A/6 hrsz.)

3.000.000 Ft

6. Móricz. Zs. U. 2. II. em. (2347/A/11 hrsz.)

2.200.000 Ft

7. Móricz Zs. U. 7. Ma.FSZ.(1247/A/7 hrsz.)

3.000.000 Ft

8. Gorkij u. 24. I. em.(2309/A/5 hrsz.)

2.800.000 Ft

9. Nagy László u. 9 Fsz.(2331/A/3 hrsz.)

3.600.000 Ft

10. Eötvös u. 3. FSZ (3454/A/5 hrsz.)

3.200.000 Ft

11. Irinyi u. 14. II. em. (3463/A/6 hrsz.)

4.000.000 Ft

12. Irinyi u. 18. FSZ (3463/A/14 hrsz.)

2.900.000 Ft

13. Irinyi u. 26. II. em.(3469/A/9 hrsz.)

3.000.000 Ft

3 szobás lakás:
1. Bányász u. 5. I. em. (1150/A/23 hrsz.)
Összesen:

3.500.000 Ft
48.300.000 Ft

Az előterjesztés 1. sz. melléklete

12. sz. napirend
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójához
csatlakozás
Előadó:

Polics József

polgármester

A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság és a Gazdasági, településfejlesztési bizottság a
határozati javaslatot elfogadásra javasolta.
Borbás Sándor kiment a teremből.
Kérdés, hozzászólás nem volt.

A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 12 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
115/2014. (IX.26.) sz. határozat
A képviselő-testület a polgármester előterjesztésében – az Oktatási, kulturális, ifjúsági és
sportbizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a 2015. évi Bursa Hungarica
Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozást.
1.) A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy Komló Város Önkormányzat a 2015. évi
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez a csatlakozási
nyilatkozatot megküldje.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati csatlakozás
nyilatkozat megküldésével egy időben az „A” és „B” típusú pályázati kiírás
megjelentetéséről intézkedjen.
Felelős:
Határidő:

Polics József polgármester
2014. október 1.

13. sz. napirend
Képviselői laptopok és telefonok értékesítése
Előadó:

Polics József

polgármester

A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.
Kérdés, hozzászólás nem volt.

A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 11 igen
szavazattal, 1 tartózkodással elfogadott és a következő határozatot hozta:
116/2014. (IX.26.) sz. határozat
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi,
jogi és ellenőrzési bizottság állásfoglalásának figyelembevételével – megtárgyalta az
önkormányzati képviselők által használt laptopok és telefonok értékesítéséről szóló előterjesztést.
1.)

A képviselő-testület a települési képviselők által használt laptopokat az azt igénylő
használók részére értékesíti. A laptopok értékét a könyvszerinti értékben határozza
meg. Azon laptopok esetében, amelyek könyvszerinti értéke nulla Ft, a képviselőtestület a vételárat 2009-ben vásárolt laptop esetében 30.000 Ft-ban, a 2010-ben
vásároltak esetében 35.000 Ft-ban, a 2011-ben vásárolt esetén 40.000 Ft-ban állapítja
meg.

2.)

A képviselő-testület a települési képviselők és tisztségviselők által használt
telefonkészülékeket az azt igénylő használók részére értékesíti. A 2009-2010-ben
vásároltakat 10 %-os, a 2011-ben vásároltakat 20 %-os, a 2012-ben vásároltakat 30 %os, a 2013-ban vásároltakat 50 %-os értéken - az eredeti bruttó értékhez viszonyítva vásárolhatja meg a használó. A vételárat 100 Ft-ra kell kerekíteni.

3.)

A települési képviselők 2014. október 10-éig nyilatkozhatnak a vásárlási szándékról.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételre vonatkozó megállapodások
aláírására.
Határidő:
Felelős:

2014. október 30.
polgármester

14. sz. napirend
KEOP-2014-5.5.0K „Közvilágítás energiatakarékos átalakítása Komlón” c. pályázat
benyújtása
Előadó:

Polics József

polgármester

A polgármester ismertette, hogy a pályázati felhívás 2014. szeptember 22-én megjelent, így a
határozati javaslat 1. pontja annak megfelelően módosításra került. A 2. pont okafogyottá vált,
mert 100%-os a támogatásintenzitás, ezért egy új 2. pont került a határozati javaslatba, amely a
projekt előkészítés munkálataira bruttó 200e Ft költséget biztosít. Ezen változások okán új
határozati javaslat készült, mely kiosztásra került.
Schalpha Anett elmondta, hogy a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság az előterjesztést
megtárgyalta és támogatja a határozati javaslatot. A Gazdasági, településfejlesztési bizottság ez
ügyben saját hatáskörben fog javaslatokat tenni.

A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság és a Gazdasági, településfejlesztési bizottság a
határozati javaslatot elfogadásra javasolta.
Kupás Tamás Levente tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az előző közvilágítási
korszerűsítés során 1000 db lámpatestet cseréltek le, mely megtakarítást eredményezett. Ezek a
lámpák energiatakarékosak és a karbantartásuk költsége is sokkal kevesebb. A második
korszerűsítésnél pozitív elbírálás esetén Komló városában az összes lámpatest korszerűsítésre
kerülhet.
Több hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 12 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
117/2014. (IX.26.) sz. határozat
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési, valamint
Gazdasági, településfejlesztési bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a
KEOP-2014-5.5.0/K kódszámú, Közvilágítás energiatakarékos átalakítása című pályázat
benyújtását.
1.

A Képviselő-testület tájékozódott a KEOP-2014-5.5.0/K kódszámú, Közvilágítás
energiatakarékos átalakítása című pályázati felhívásról és támogatja a pályázaton történő
részvételt. A Képviselő-testület felkéri a Gazdasági, Településfejlesztési Bizottságot, hogy
a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2011. (V.27.)
önkormányzati rendelet alapján a pályázat benyújtásához szükséges döntést hozza meg.

2.

A Képviselő-testület a projekt előkészítési munkálataira bruttó 200.000,- Ft összegben
forrást biztosít, mely kiadás fedezete a 2014. évi költségvetés pályázati előkészítés
tervezési kerete.

Felelős:
Határidő:

Polics József polgármester
értelem szerint

15. sz. napirend
Lakiter Hungária Európa Kft. ingatlan vásárlásáról szóló 82/2014. (VI.19.) sz. határozat
módosítása
Előadó:

Polics József

polgármester

A Gazdasági, településfejlesztési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.
Borbás Sándor visszaérkezett, Kupás-Makra Lívia kiment a teremből.

Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 12 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
118/2014. (IX.26.) sz. határozat
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Gazdasági, településfejlesztési
bizottság, javaslata alapján – megtárgyalta a Lakiter Hungária Európa Kft. ingatlanvásárlásáról
szóló 82/2014. (VI.19.) sz. határozat módosításával kapcsolatos előterjesztést.
1. A képviselő-testület a 82/2014. (VI.19.) sz. határozat 1. pont 1. bekezdésében szereplő
területméretet a „kb. 3,6 ha (36000 m2)”-ról „kb. 4,94 ha (49400 m2)”-ra változatja.
2. A 82/2014. (VI.19.) sz. határozat 1. sz. melléklete helyébe jelen határozat 1. sz. melléklete
lép.
3. A döntés egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.
Utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen a telekalakítás megrendeléséről és az ingatlan
versenytárgyalás útján történő értékesítéséről.
Felhatalmazza polgármestert a vételi jogot biztosító szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző
Polics József polgármester

16. sz. napirend
Az Expedio-Vass Kft. munkahely-teremtési támogatási kérelme
Előadó:

Polics József

polgármester

Meghívott:

Vass Tiborné

ügyvezető

A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság és a Gazdasági, településfejlesztési bizottság a
határozati javaslatot elfogadásra javasolta.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 12 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
119/2014. (IX.26.) sz. határozat
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Gazdasági, településfejlesztési
bizottság, valamint a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság javaslata alapján – megtárgyalta az
Expedio Vass Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelmét.
1. A képviselő-testület az Expedio Vass Kft. (székhely: Komló, Kossuth L. u. 50.) kérelmét
támogatásra érdemesnek tartja. Erre tekintettel Komló Város Önkormányzata 7/2014. (V.
16.) számú rendelete (továbbiakban: rendelet) 6. §. e) pontja alapján „munkahelyteremtéssel
kapcsolatos működési kiadások részbeni átvállalása” címén vissza nem térítendő munkahelyteremtési támogatást nyújt.
A munkahely-teremtési támogatás összege: 500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint.
2. A megítélt támogatás összegét a Kedvezményezett kizárólag támogatási kérelemben foglalt 2
fő 8 órás munkaidejű foglalkoztatott bér és járulék költségeinek finanszírozására
használhatja fel.
3. A munkahelyteremtés támogatás összegét a Komló Város Önkormányzat 4 egyenlő
részletben folyósítja. A támogatás első részletének folyósítási feltétele a kapcsolódó
beruházás megkezdésének dokumentumokkal való igazolása. Az utolsó részlet
folyósításának feltétele a vállalt beruházás befejezésének igazolása. A két időpont közötti
folyósítások feltétele a beruházás előrehaladtának az igazolása.
4. A Kedvezményezett a munkahelyteremtés támogatás összegével megegyező összegű
beruházást köteles végrehajtani és arról hitelesített számlamásolatokkal alátámasztott
szakmai és pénzügyi beszámolót készíteni.

5. A Kedvezményezett által vállalt munkahelyteremtés támogatáshoz kapcsoló beruházás:
4 db irodai szék
28.000,- Ft
2 db fiókos asztal
70.000,- Ft
2 db tolóajtós polcos irodai szekrény 150.000,- Ft
1 db kódszámos faliszéf
39.890,- Ft
1 db riasztórendszer
62.990,- Ft
1 db számítógép konfiguráció, monitorral
billentyűzettel, egérrel
140.728,- Ft
2 db notebook 306.000,- Ft
1 db nyomtató, fénymásoló
70.851,- Ft
3 db mobil telefon
70.078,- Ft
Összesen:
938.537,- Ft
6. Kedvezményezett a támogatási szerződésben meghatározott határidőben köteles a 2014.
június 24. napján munkaviszonyban foglalkoztatott 1 főhöz képest a munkavállalói átlagos
statisztikai foglalkoztatási létszámát összesen 2 fő 8 órás teljes munkaidejű munkaviszony
keretében foglalkoztatott munkavállalóval növelten a foglalkoztatás megkezdésétől számított
12 hónapon keresztül fenntartani.
7. A támogatás folyósításának feltétele a rendeletben meghatározott tartalmú támogatási
szerződés megkötése, valamint 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 munkahelyteremtési támogatás és visszafizettetési kamat összegét az Önkormányzat javára a
kedvezményezett bankszámlájáról hatósági átutalással beszedni.
A munkahely-teremtési támogatás fedezete a Költségvetési rendelet 6.1.2. sz. mellékletében
elfogadott „vállalkozásfejlesztési támogatás céltartalék” előirányzat.
Felhatalmazza a polgármestert a 2. sz. melléklet szerinti támogatási szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2014. december 31.
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző
Polics József polgármester

1. sz. melléklet
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
/tervezet/
Létrejött egyrészről Komló Város Önkormányzat (székhely: Komló, Városház tér 3., törzsszám: 724100, adószám:
15724100-2-02, képviseli: Polics József polgármester; a továbbiakban: Támogató),
másrészről Expedio Vass Gyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7300 Komló, Kossuth
Lajos utca 50., adószám: 24725635-1-02, cégjegyzékszám: 02-09-080384,képviseli: Vass Tiborné ügyvezető; a
továbbiakban: Kedvezményezett) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

1./
Komló Város önkormányzat Képviselő-testületének a munkahelyteremtés támogatásáról szóló módosított
7/2014. (V.16.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban önkormányzati rendelet) 6. § e) pont alapján
munkahelyteremtéssel kapcsolatos kiadások, díjak részbeni átvállalása címén munkahelyteremtési támogatást (a
továbbiakban: támogatás) nyújt kedvezményezettnek, amelynek odaítéléséről a 119/2014. (IX.25.) számú
határozatában döntött Komló Város Önkormányzat képviselő-testülete. A támogatás összege (diszkontált értéke)
500.000,- Ft.
2./
A támogatás a Bizottság az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély
összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU (2013. december 18.) Rendelet (a továbbiakban:
1407/2013/EU Rendelet) hatálya alá tartozik, amellyel összefüggésben Támogató az alábbiakról tájékoztatja a
Kedvezményezettet az önkormányzati rendelet megfelelő rendelkezései alapján:
„3. §
(1)

Jelen önkormányzati rendelet alapján nyújtott támogatások csekély összegű támogatásnak minősülnek,
amelyeket kizárólag a 1407/2013/EU rendelet szabályai alapján lehet nyújtani.

(2)

Az 1407/2013/EU rendelet alapján csekély összegű támogatás nyújtható valamennyi ágazat vállalkozásai
számára az alábbi kivételekkel:
a) a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, a halászati és akvakultúra ágazatban
tevékenységet végző vállalkozásoknak nyújtott támogatás;

b) a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott támogatás;

c) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott
támogatás, a következő esetekben:

ca)

amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett
vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül
rögzítésre;

cb)

amennyiben a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges
továbbadás;

f) a harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez nyújtott
támogatás, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, az értékesítési hálózat kialakításához és

működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz
közvetlenül kapcsolódó támogatás;

g) az importáruval szemben belföldi áru használatához kötött támogatás.

(3)

Amennyiben egy vállalkozás a (2) bekezdés a), b) vagy c) pontjában említett ágazatokban, valamint az
1407/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban egyaránt tevékenységet végez, továbbá
a 1407/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó egyéb tevékenységeket folytat, úgy a csekély összegű
támogatás csak az utóbbi ágazatokra vagy tevékenységekre tekintettel nyújtott támogatásra alkalmazandó,
feltéve, hogy a támogatott megfelelő eszközökkel, úgymint a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek
megkülönböztetése révén biztosítja, hogy a kizárt ágazatokban végzett tevékenységek ne részesüljenek
csekély összegű támogatásban.

(4)

Bármely három pénzügyi év időszakában az egy és ugyanazon vállalkozás részére odaítélt csekély összegű
támogatás összege tagállamonként nem haladhatja meg a 200 000 EUR-t. Bármely három pénzügyi évet
felölelő időszakot tekintve a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző egy és
ugyanazon vállalkozás részére odaítélt csekély összegű támogatások teljes összege tagállamonként nem
haladhatja meg a 100 000 EUR-t. Ez a csekély összegű támogatás teherszállító járművek vásárlására nem
vehető igénybe.

(9)

Amennyiben egy vállalkozás közúti szállítást végez ellenszolgáltatás fejében és egyéb olyan tevékenységeket
is folytat, amelyekre a 200 000 EUR összegű felső határ vonatkozik, a vállalkozásra a 200 000 EUR összegű
felső határ alkalmazandó, feltéve, hogy a támogatott megfelelő eszközökkel, úgymint a tevékenységek
szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén biztosítja, hogy a közúti árufuvarozási
tevékenységnek juttatott támogatás összege nem haladja meg a 100 000 EUR-t, és hogy csekély összegű
támogatást ne fordítsanak teherszállító járművek vásárlására.

(10)

A csekély összegű támogatást akkor kell odaítéltnek tekinteni, amikor jelen önkormányzati rendelet értelmében a támogatás igénybevételének jogát a támogatott vállalkozásra ruházzák, függetlenül a csekély
összegű támogatás folyósításának időpontjától.

(11)

A (4) bekezdésben meghatározott felső határok a csekély összegű támogatás formájától és kitűzött céljától
függetlenül alkalmazandók, tekintet nélkül arra, hogy a biztosított támogatást teljesen vagy részben uniós
forrásokból finanszírozzák-e. A három pénzügyi évet felölelő időszakot a vállalkozás által alkalmazott
pénzügyi évekre hivatkozva kell meghatározni.

(12)

A (4) bekezdésben meghatározott felső határok alkalmazásában a támogatást készpénzben nyújtott, vissza
nem térítendő támogatásként kell kifejezni. Minden felhasznált számadatnak bruttó, azaz adózás vagy egyéb
levonás előtti összegnek kell lennie. Ha a támogatást nem vissza nem térítendő támogatás formájában
nyújtják, akkor a támogatás összege a bruttó támogatási egyenértékkel azonos. A több részletben kifizetett
támogatást az odaítélés időpontjában érvényes értékre kell diszkontálni. A diszkontálásra használt kamatláb
a támogatás odaítélésekor érvényes diszkontráta.

(9)

Amennyiben a csekély összegű támogatás nyújtása a (4) bekezdésben meghatározott felső határ túllépését
eredményezné, az 1407/2013/EU rendelet nem alkalmazható az új támogatásra.

(10) Összefonódás és felvásárlás esetén az egyesülő vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi csekély összegű
támogatást figyelembe kell venni annak meghatározásához, hogy bármely - az új vagy a felvásárló
vállalkozásnak nyújtandó - újabb csekély összegű támogatás meghaladja-e az alkalmazandó felső határt. Az
összefonódást vagy felvásárlást megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás a műveletet
követően is jogszerű marad.
(12)

Ha egy vállalkozás két vagy több külön vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély
összegű támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő vállalkozásnak kell betudni, amely elvben
azonos azzal a vállalkozással, amely a csekély összegű támogatással támogatott tevékenységeket átvállalta.
Ha erre nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást saját tőkéjük - a szétválás tényleges időpontjában
érvényes - könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani az új vállalkozások között.
4. §

(1)

Az e rendelet szerint nyújtott csekély összegű támogatás halmozható a 360/2012/EU rendeletnek
megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az azon rendeletben meghatározott felső határig. Az e
rendelet szerinti csekély összegű támogatás a 3. § (4) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható
más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű
támogatással.

(3)

A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos
kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások
halmozása túllépi egy csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az
egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális támogatási intenzitást vagy
összeget. A nem konkrét támogatható költségekre nyújtott vagy azokhoz hozzá nem rendelhető csekély
összegű támogatás halmozható valamely csoportmentességi rendelet vagy a Bizottság által elfogadott
határozat alapján nyújtott egyéb állami támogatással.”

3./
Kedvezményezett kijelenti, hogy a támogatáshalmozás tilalmára vonatkozó közösségi szabályokat
megismerte, a jelen kérelemmel érintett időszakban általa eddig Magyarországon igénybevett csekély összegű
támogatásokról tájékoztatta Támogatót, aki a Kedvezményezett által benyújtott iratok alapján megvizsgálta a
támogatás halmozási szabályoknak való megfelelését.
4./
Támogató a támogatás folyósítását jelen szerződés 7./ pontjában foglalt igazolások benyújtását követő 8
napon belül kezdi meg jelen szerződés 7./ pontjában foglaltak szerint Kedvezményezett részére. A Támogató a
támogatás összegét a Kedvezményezett ………..Banknál vezetett ………………. számú számlájára utalja.
5./
Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatást kizárólag a támogatási kérelemben foglalt 2 fő új 8
órás munkaidejű munkaviszonyban foglalkoztatott bér és járulék költségeinek finanszírozására használhatja fel.
6./ Kedvezményezett a munkahelyteremtés támogatás összegével megegyező összegű, kérelme szerinti beruházást
köteles megvalósítani és arról hitelesített számlamásolatokkal alátámasztott szakmai és pénzügyi beszámolót
készíteni, mind a működési támogatás felhasználásáról, mind a beruházás megvalósításától legkésőbb a fenntartási
időszak lejártát követő 30 napon belül.
7./ Támogató a munkahelyteremtés támogatás összegét jelen szerződés 13./ pontjában foglalt felhatalmazások
igazolását és jelen szerződés 8./ pontjában foglalt foglalkoztatás megkezdésének igazolását követően 4 egyenlő
részletben folyósítja. A támogatás első részletének további folyósítási feltétele a kapcsolódó beruházás

megkezdésének dokumentumokkal való igazolása. Az utolsó részlet folyósításának feltétele a vállalt beruházás
befejezésének igazolása. A két időpont közötti folyósítások feltétele a beruházás előrehaladtának az igazolása.
8./
Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás iránti kérelem benyújtásának napján (2014.
június 24.) foglalkoztatott 1 főhöz képest 2 fő új, 8 órás munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalóval
megemelkedő átlagos statisztikai foglalkoztatási létszámát a legutóbb felvett munkavállaló felvételétől számított 12
hónapon keresztül fenntartja. Kedvezményezett vállalja, hogy a 2 fő új munkavállalót jelen támogatási szerződés
aláírást követő legkésőbb 60. napig felveszi.
9./
Felek rögzítik, hogy a Támogató jogosult jelen szerződést felmondani, ha Kedvezményezett az 5-8.
pontokban foglalt kötelezettségeit nem teljesíti, vagy a támogató által - a támogatás felhasználásával kapcsolatban lefolytatott ellenőrzés során nem működik közre, vagy az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a
Kedvezményezett a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeit megszegte.
10./

Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató általi felmondás közlésétől számított 15 napon belül
köteles az igénybevett támogatást az Európai Bizottság által meghatározott mindenkori visszafizettetési
kamattal növelt összegben megfizetni. Kedvezményezett tudomásul veszi továbbá, hogy ez elszámolás
elmulasztását követő két évig kizárt a költségvetési támogatásokból, amely kizárás kedvezményezett
jogutódjára is érvényes.

11./

Kedvezményezett kijelenti, hogy a támogatás felhasználásának ellenőrzésére, támogatással összefüggő
okiratok megőrzésére vonatkozó szabályokat megismerte, és kötelezettséget vállal arra, hogy az ellenőrzések
során közreműködik Támogatóval. Kedvezményezett hozzájárul ahhoz, hogy Támogató az ellenőrzés során a
támogatással összefüggő foglalkoztatások adatait megismerheti. Kedvezményezett jelen szerződés aláírásával
hozzájárul ahhoz, hogy Támogató a támogatás felhasználásával, elszámolásával vagy ellenőrzésével
kapcsolatos adótitkokat az adóhatóságoktól beszerezheti, megismerheti és kezelheti.

12./

Kedvezményezett hozzájárul ahhoz, hogy jelen szerződést a Támogató a honlapján közzétegye, továbbá a
támogatással összefüggő egyéb támogatói közzétételi kötelezettségei során a jogviszonnyal összefüggő
adatokat közzétegye.

13./

Kedvezményezett nyilatkozik, hogy jelen szerződés általa történő megszegése, vagy az önkormányzati
rendeletben foglalt kötelezettségének megsértése esetén a támogató felé tartozása keletkezik a 10./ pontban
foglaltaknak megfelelően, amelyet jelen szerződés aláírásával elismer, és amelyet Támogató külön polgári
peres vagy nem peres eljárás mellőzésével, a Kedvezményezett bankszámláját vezető pénzintézet
megkeresésével hatósági átutalással is érvényesíthet. Az ehhez szükséges felhatalmazásokat legkésőbb jelen
szerződés aláírását követő 8 napon belül benyújtja valamennyi jelenlegi bankszámláját vezető pénzintézet
felé, amelynek tényét soron kívül igazolja Támogató részére. Kedvezményezett vállalja továbbá, hogy jelen
szerződés aláírását követően nyitott bankszámlái terhére is felhatalmazást ad Támogató részére a hatósági
átutalásra a számláját vezető pénzintézet felé, amelynek tényét a bankszámlanyitást követő 15 napon belül kell
igazolnia Támogató részére.

14./

Kedvezményezett kijelenti, hogy nem minősül Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22) Korm.
rendelet (továbbiakban: 37/2011. Korm. rendelet) foglalt – nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.

15./

Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződés aláírását követő 10 évig megőrzik a támogatással és
annak felhasználásával kapcsolatos okiratokat, bizonylatokat, egyéb dokumentumokat.

16./

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az 1407/2013/EU Rendelet, 37/2011. Korm. rendelet, a
Polgári Törvénykönyv, az önkormányzati rendelet szabályai irányadóak.

Jelen megállapodás 4 oldalból áll és 4 példányban készült, melyet a felek felolvasás és értelmezés után, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag írták alá azzal, hogy azt magukra nézve kötelezőnek ismerik
el.

Kelt: Komló, 2014.….

_____________________________
Támogató
Komló Város Önkormányzata
Képv.: Polics József Polgármester

_____________________________
Kedvezményezett
Expedio Vass Kft.
Képv.: Vass Tiborné ügyvezető

Támogató részéről pénzügyileg ellenjegyzem Komlón 2014…………………..napján:
_____________________________
Aladics Zoltán irodavezető
Komlói Közös Önkormányzati Hivatal
Pénzügyi, Költségvetési és Vagyongazdálkodási Iroda

Jogilag ellenjegyzem Komlón, 2014. ……………….napján:
_____________________________
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző
Komlói Közös Önkormányzati Hivatal

17. sz. napirend
Az E.ON Ügyfélszolgálati Kft. munkahely-teremtési támogatási kérelme
Előadó:

Polics József

polgármester

Meghívott:

Tóth Béla

ügyvezető igazgató

Polics József tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az előterjesztés „7.000.000,- Ft értékű –
beruházást fog végrehajtani az ingatlanon” szövegrészében szereplő összeg helyesen 4.000.000,Ft.
Ezzel a támogatással 13 új munkahely létesül.
A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság és a Gazdasági, településfejlesztési bizottság a
határozati javaslatot elfogadásra javasolta.
Kérdés, hozzászólás nem volt.

A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 12 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:

120/2014. (IX.26.) sz. határozat
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Gazdasági, településfejlesztési
bizottság, valamint a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság javaslata alapján – megtárgyalta
az E. ON. Ügyfélszolgálati Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelmét.
A képviselő-testület az E. ON Ügyfélszolgálati Kft. (telephely: Komló, Berek utca 1/C.)
kérelmét támogatásra érdemesnek tartja. Erre tekintettel Komló Város Önkormányzata
7/2014. (V. 16.) számú rendelete (továbbiakban: rendelet) 6. §. e) pontja alapján
„munkahelyteremtéssel kapcsolatos működési kiadások részbeni átvállalása” címén vissza
nem térítendő munkahely teremtési támogatást nyújt.
A munkahelyteremtés támogatás összege: 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint.
1. A megítélt támogatás összegét a Kedvezményezett kizárólag támogatási kérelemben
foglalt 13 fő 8 órás munkaidejű foglalkoztatott bér és ténylegesen átutalásra kerülő
szociális hozzájárulási adó költségeinek finanszírozására használhatja fel.
2. A Kedvezményezett a munkahelyteremtés támogatás összegével megegyező összegű
beruházást köteles végrehajtani és arról hitelesített számlamásolatokkal alátámasztott
szakmai és pénzügyi beszámolót készíteni.
3. Kedvezményezett a támogatási szerződésben meghatározott határidőben köteles 13 fő 8
órás teljes munkaidejű foglalkoztatott foglalkoztatását megkezdeni, és a munkavállalói
átlagos statisztikai foglalkoztatási létszámát 13 fő 8 órás teljes munkaidejű
munkaviszony keretében foglalkoztatott munkavállalóval növelten a foglalkoztatás
megkezdésétől számított 12 hónapon keresztül fenntartani.
4. A támogatás folyósításának feltétele a Kedvezményezett által Komló Város
Önkormányzata javára nyújtott - a munkahely-teremtési támogatás visszafizettetési
kamattal növelt összegének megfelelő - likvid pénzügyi biztosíték.
5. A munkahelyteremtés támogatásról szóló önkormányzati rendelet munkahely-teremtési
támogatás részletekben történő folyósítására vonatkozó szabályaitól a Képviselő-testület
az E. ON Ügyfélszolgálati Kft. kérelme esetében eltekint.
A munkahely-teremtési támogatás fedezete a Költségvetési rendelet 6.1.2. sz. mellékletében
elfogadott „vállalkozásfejlesztési támogatás céltartalék” előirányzat.
Felhatalmazza a polgármestert a 2. sz. melléklet szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2014. december 31.
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző
Polics József polgármester
K.m.f.

2. sz. melléklet
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
/tervezet/
Létrejött egyrészről Komló Város Önkormányzat (székhely: Komló, Városház tér 3., törzsszám: 724100, adószám:
15724100-2-02, képviseli: Polics József polgármester; a továbbiakban: Támogató),
másrészről E. ON. Ügyfélszolgálati Korlátolt Felelősségű Társaság (Telephely: 7300 Komló, Berek utca 1./C,
adószám: 13790921-2-44, cégjegyzékszám: 01-09-873382, képviseli: Tóth Béla; a továbbiakban: Kedvezményezett)
között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:
1./
Komló Város önkormányzat Képviselő-testületének a munkahelyteremtés támogatásáról szóló módosított
7/2014. (V. 16.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban önkormányzati rendelet) 6. § e) pont alapján
munkahelyteremtéssel kapcsolatos kiadások, díjak részbeni átvállalása címén munkahelyteremtési támogatást (a
továbbiakban: támogatás) nyújt kedvezményezettnek, amelynek odaítéléséről a 120/2014. (IX.25.) számú
határozatában döntött Komló Város Önkormányzat képviselő-testülete. A támogatás összege (diszkontált értéke)
3.000.000,- Ft.
2./
A támogatás a Bizottság az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély
összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU (2013. december 18.) Rendelet (a továbbiakban:
1407/2013/EU Rendelet) hatálya alá tartozik, amellyel összefüggésben Támogató az alábbiakról tájékoztatja a
Kedvezményezettet az önkormányzati rendelet megfelelő rendelkezései alapján:
„3. §
(1)

Jelen önkormányzati rendelet alapján nyújtott támogatások csekély összegű támogatásnak minősülnek,
amelyeket kizárólag a 1407/2013/EU rendelet szabályai alapján lehet nyújtani.

(2)

Az 1407/2013/EU rendelet alapján csekély összegű támogatás nyújtható valamennyi ágazat vállalkozásai
számára az alábbi kivételekkel:
d) a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, a halászati és akvakultúra ágazatban
tevékenységet végző vállalkozásoknak nyújtott támogatás;

e) a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott támogatás;

f) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott
támogatás, a következő esetekben:

ca)

cb)

amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett
vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül
rögzítésre;
amennyiben a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges
továbbadás;

h) a harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez nyújtott támogatás,
nevezetesen az exportált mennyiségekhez, az értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az
exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó támogatás;

i) az importáruval szemben belföldi áru használatához kötött támogatás.

(3)

Amennyiben egy vállalkozás a (2) bekezdés a), b) vagy c) pontjában említett ágazatokban, valamint az
1407/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban egyaránt tevékenységet végez, továbbá
a 1407/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó egyéb tevékenységeket folytat, úgy a csekély összegű
támogatás csak az utóbbi ágazatokra vagy tevékenységekre tekintettel nyújtott támogatásra alkalmazandó,
feltéve, hogy a támogatott megfelelő eszközökkel, úgymint a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek
megkülönböztetése révén biztosítja, hogy a kizárt ágazatokban végzett tevékenységek ne részesüljenek
csekély összegű támogatásban.

(4)

Bármely három pénzügyi év időszakában az egy és ugyanazon vállalkozás részére odaítélt csekély összegű
támogatás összege tagállamonként nem haladhatja meg a 200 000 EUR-t. Bármely három pénzügyi évet
felölelő időszakot tekintve a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző egy és
ugyanazon vállalkozás részére odaítélt csekély összegű támogatások teljes összege tagállamonként nem
haladhatja meg a 100 000 EUR-t. Ez a csekély összegű támogatás teherszállító járművek vásárlására nem
vehető igénybe.

(13)

Amennyiben egy vállalkozás közúti szállítást végez ellenszolgáltatás fejében és egyéb olyan tevékenységeket
is folytat, amelyekre a 200 000 EUR összegű felső határ vonatkozik, a vállalkozásra a 200 000 EUR összegű
felső határ alkalmazandó, feltéve, hogy a támogatott megfelelő eszközökkel, úgymint a tevékenységek
szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén biztosítja, hogy a közúti árufuvarozási
tevékenységnek juttatott támogatás összege nem haladja meg a 100 000 EUR-t, és hogy csekély összegű
támogatást ne fordítsanak teherszállító járművek vásárlására.

(14)

A csekély összegű támogatást akkor kell odaítéltnek tekinteni, amikor jelen önkormányzati rendelet
értelmében a támogatás igénybevételének jogát a támogatott vállalkozásra ruházzák, függetlenül a csekély
összegű támogatás folyósításának időpontjától.

(15)

A (4) bekezdésben meghatározott felső határok a csekély összegű támogatás formájától és kitűzött céljától
függetlenül alkalmazandók, tekintet nélkül arra, hogy a biztosított támogatást teljesen vagy részben uniós
forrásokból finanszírozzák-e. A három pénzügyi évet felölelő időszakot a vállalkozás által alkalmazott
pénzügyi évekre hivatkozva kell meghatározni.

(16)

A (4) bekezdésben meghatározott felső határok alkalmazásában a támogatást készpénzben nyújtott, vissza
nem térítendő támogatásként kell kifejezni. Minden felhasznált számadatnak bruttó, azaz adózás vagy egyéb
levonás előtti összegnek kell lennie. Ha a támogatást nem vissza nem térítendő támogatás formájában
nyújtják, akkor a támogatás összege a bruttó támogatási egyenértékkel azonos. A több részletben kifizetett
támogatást az odaítélés időpontjában érvényes értékre kell diszkontálni. A diszkontálásra használt kamatláb
a támogatás odaítélésekor érvényes diszkontráta.

(9)

Amennyiben a csekély összegű támogatás nyújtása a (4) bekezdésben meghatározott felső határ túllépését
eredményezné, az 1407/2013/EU rendelet nem alkalmazható az új támogatásra.

(10) Összefonódás és felvásárlás esetén az egyesülő vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi csekély összegű
támogatást figyelembe kell venni annak meghatározásához, hogy bármely - az új vagy a felvásárló
vállalkozásnak nyújtandó - újabb csekély összegű támogatás meghaladja-e az alkalmazandó felső határt. Az
összefonódást vagy felvásárlást megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás a műveletet
követően is jogszerű marad.
(13)

Ha egy vállalkozás két vagy több külön vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély
összegű támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő vállalkozásnak kell betudni, amely elvben
azonos azzal a vállalkozással, amely a csekély összegű támogatással támogatott tevékenységeket átvállalta.
Ha erre nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást saját tőkéjük - a szétválás tényleges időpontjában
érvényes - könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani az új vállalkozások között.
4. §

(1)

Az e rendelet szerint nyújtott csekély összegű támogatás halmozható a 360/2012/EU rendeletnek megfelelően
nyújtott csekély összegű támogatással az azon rendeletben meghatározott felső határig. Az e rendelet
szerinti csekély összegű támogatás a 3. § (4) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható más
csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással.

(4)

A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos
kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások
halmozása túllépi egy csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az
egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális támogatási intenzitást vagy
összeget. A nem konkrét támogatható költségekre nyújtott vagy azokhoz hozzá nem rendelhető csekély
összegű támogatás halmozható valamely csoportmentességi rendelet vagy a Bizottság által elfogadott
határozat alapján nyújtott egyéb állami támogatással.”

3./
Kedvezményezett kijelenti, hogy a támogatáshalmozás tilalmára vonatkozó közösségi szabályokat
megismerte, a jelen kérelemmel érintett időszakban általa eddig Magyarországon igénybevett csekély összegű
támogatásokról tájékoztatta Támogatót, aki a Kedvezményezett által benyújtott iratok alapján megvizsgálta a
támogatás halmozási szabályoknak való megfelelését.
4./
Támogató a támogatás folyósítását jelen szerződés 7./ pontjában foglalt igazolások benyújtását követő 8
napon belül teljesíti jelen szerződés 7./ pontjában foglaltak szerint Kedvezményezett részére. A Támogató a
támogatás összegét a Kedvezményezett ………..Banknál vezetett ………………. számú számlájára utalja.
5./
Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatást kizárólag a támogatási kérelemben foglalt 13 fő új 8
órás munkaidejű munkaviszonyban foglalkoztatott bér és járulék költségeinek finanszírozására használhatja fel.
6./ Kedvezményezett a munkahelyteremtés támogatás összegével megegyező összegű, kérelme szerinti beruházást
köteles megvalósítani és hitelesített számlamásolatokkal alátámasztott szakmai és pénzügyi beszámolót köteles
készíteni mind a működési támogatás felhasználásáról, mind a beruházás megvalósításától legkésőbb a fenntartási
időszak lejártát követő 30 napon belül.
7./ Támogató a munkahelyteremtés támogatás összegét jelen szerződés 13./ pontjában foglalt likvid pénzügyi
biztosíték igazolását és jelen szerződés 8./ pontjában foglalt foglalkoztatás megkezdésének igazolását követően egy
összegben folyósítja, tekintettel arra, hogy a Kedvezményezett városi szinten jelentős számú, 13 fő foglalkoztatását
vállalja 12 hónapon keresztül.

8./
Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy 13 fő új, 8 órás munkaviszonyban foglalkoztatott
munkavállalóval megemelkedő átlagos statisztikai foglalkoztatási létszámát a legutóbb felvett munkavállaló
felvételétől számított 12 hónapon keresztül fenntartja.
9./
Felek rögzítik, hogy a Támogató jogosult jelen szerződést felmondani, ha Kedvezményezett az 5-8.
pontokban foglalt kötelezettségeit nem teljesíti, vagy a támogató által - a támogatás felhasználásával kapcsolatban lefolytatott ellenőrzés során nem működik közre, vagy az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a
Kedvezményezett a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeit megszegte.
10./

Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató általi felmondás közlésétől számított 15 napon belül
köteles az igénybevett támogatást az Európai Bizottság által meghatározott mindenkori visszafizettetési
kamattal növelt összegben megfizetni. Kedvezményezett tudomásul veszi továbbá, hogy ez elszámolás
elmulasztását követő két évig kizárt a költségvetési támogatásokból, amely kizárás kedvezményezett
jogutódjára is érvényes.

11./

Kedvezményezett kijelenti, hogy a támogatás felhasználásának ellenőrzésére, támogatással összefüggő
okiratok megőrzésére vonatkozó szabályokat megismerte, és kötelezettséget vállal arra, hogy az ellenőrzések
során közreműködik Támogatóval. Kedvezményezett hozzájárul ahhoz, hogy Támogató az ellenőrzés során a
támogatással összefüggő foglalkoztatások adatait megismerheti. Kedvezményezett jelen szerződés aláírásával
hozzájárul ahhoz, hogy Támogató a támogatás felhasználásával, elszámolásával vagy ellenőrzésével
kapcsolatos adótitkokat az adóhatóságoktól beszerezheti, megismerheti és kezelheti.

12./

Kedvezményezett hozzájárul ahhoz, hogy jelen szerződést a Támogató a honlapján közzétegye, továbbá a
támogatással összefüggő egyéb támogatói közzétételi kötelezettségei során a jogviszonnyal összefüggő
adatokat közzétegye.

13./

Kedvezményezett nyilatkozik, hogy jelen szerződés általa történő megszegése, vagy az önkormányzati
rendeletben foglalt kötelezettségének megsértése esetén a támogató felé tartozása keletkezik a 10./ pontban
foglaltaknak megfelelően, amelyet jelen szerződés aláírásával elismer, és amelyet Támogató külön polgári
peres vagy nemperes eljárás mellőzésével, a Kedvezményezett által nyújtott munkahelyteremtési támogatás
visszafizettetési kamattal növelt összegének megfelelő likvid pénzügyi biztosíték terhére beszedhet. A számla
engedményezéssel egyenértékű, és a munkahelyteremtési támogatás visszafizettetési kamattal növelt
összegének megfelelő likvid pénzügyi biztosítékra (…/2014. (__. __.) rendelet ….§ (…) szerint) vonatkozó
biztosítéki szerződés jelen támogatási szerződés elválaszthatatlan melléklete.

14./

Kedvezményezett kijelenti, hogy nem minősül Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22) Korm.
rendelet (továbbiakban: 37/2011. Korm. rendelet) foglalt – nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.

15./

Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződés aláírását követő 10 évig megőrzik a támogatással és
annak felhasználásával kapcsolatos okiratokat, bizonylatokat, egyéb dokumentumokat.

16./

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az 1407/2013/EU Rendelet, 37/2011. Korm. rendelet, a
Polgári Törvénykönyv, az önkormányzati rendelet szabályai irányadóak.

Jelen megállapodás 4 oldalból áll és 4 példányban készült, melyet a felek felolvasás és értelmezés után, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag írták alá azzal, hogy azt magukra nézve kötelezőnek ismerik
el.
Kelt: komló, 2014. ….
_____________________________
Támogató
Komló Város Önkormányzata
Képv.: Polics József Polgármester

_____________________________
Kedvezményezett
E.ON Ügyfélszolgálati Kft.
Képv.: Tóth Béla ügyvezető igazgató

Támogató részéről pénzügyileg ellenjegyzem Komlón 2014.…………………..napján:
_____________________________
Aladics Zoltán irodavezető
Komlói Közös Önkormányzati Hivatal
Pénzügyi, Költségvetési és Vagyongazdálkodási Iroda
Jogilag ellenjegyzem Komlón, 2014. ……………….napján:
_____________________________
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző
Komlói Közös Önkormányzati Hivatal

18. sz. napirend
A Duftin Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelme
Előadó:

Polics József

polgármester

Meghívott:

Sic Endre

ügyvezető

A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság és a Gazdasági, településfejlesztési bizottság a
határozati javaslatot elfogadásra javasolta.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 12 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
121/2014. (IX.26.) sz. határozat
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Gazdasági, településfejlesztési
bizottság, valamint a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság javaslata alapján – megtárgyalta az
DUFTIN Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelmét.
1. A képviselő-testület az DUFTIN Kft. (székhely: Komló, Pécsi u. 42./C.) kérelmét
támogatásra érdemesnek tartja. Erre tekintettel Komló Város Önkormányzata 7/2014. (V.
16.) számú rendelete (továbbiakban: rendelet) 6. §. e) pontja alapján „munkahelyteremtéssel
kapcsolatos működési kiadások részbeni átvállalása” címén vissza nem térítendő munkahelyteremtési támogatást nyújt.
A munkahely-teremtési támogatás összege: 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint.
2. A megítélt támogatás összegét a Kedvezményezett kizárólag támogatási kérelemben foglalt 2
fő 8 órás munkaidejű foglalkoztatott bér és járulék költségeinek finanszírozására
használhatja fel.

3. A munkahely-teremtési támogatás összegét Komló Város Önkormányzat a beruházás
elvégzésének számlákkal történő igazolását, és a vállalt foglalkoztatás megkezdésének
igazolását követően egy összegben folyósítja.
4. A Kedvezményezett a munkahely-teremtési támogatás összegével megegyező összegű
beruházást köteles végrehajtani és arról hitelesített számlamásolatokkal alátámasztott
szakmai és pénzügyi beszámolót készíteni.
5. Kedvezményezett a támogatási szerződésben meghatározott határidőben köteles a 2014.
július 10. napján munkaviszonyban foglalkoztatott 20 főhöz képest a munkavállalói átlagos
statisztikai foglalkoztatási létszámát összesen 2 fő 8 órás teljes munkaidejű munkaviszony
keretében foglalkoztatott munkavállalóval növelten a foglalkoztatás megkezdésétől számított
24 hónapon keresztül fenntartani.
6. A támogatás folyósításának feltétele a rendeletben meghatározott tartalmú támogatási
szerződés megkötése, valamint 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 munkahelyteremtési támogatás és visszafizettetési kamat összegét az Önkormányzat javára a
kedvezményezett bankszámlájáról hatósági átutalással beszedni.
A munkahely-teremtési támogatás fedezete a Költségvetési rendelet 6.1.2. sz. mellékletében
elfogadott „vállalkozásfejlesztési támogatás céltartalék” előirányzat.
Felhatalmazza a polgármestert a 2. sz. melléklet szerinti támogatási szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2014. december 31.
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző
Polics József polgármester

K.m.f.

2.sz. melléklet
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
/tervezet/
Létrejött egyrészről Komló Város Önkormányzat (székhely: Komló, Városház tér 3. törzsszám: 724100, adószám:
15724100-2-02, képviseli: Polics József polgármester; a továbbiakban: Támogató),
másrészről DUFTIN Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7300 Komló, Pécsi u.
42./C, adószám: 11361804-2-02, cégjegyzékszám: 02-09-063540, képviseli: Sic Endre; a továbbiakban:
Kedvezményezett) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:
1./
Komló Város önkormányzat Képviselő-testületének a munkahelyteremtés támogatásáról szóló módosított
7/2014. (V. 16.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban önkormányzati rendelet) 6. § e) pont alapján
munkahelyteremtéssel kapcsolatos kiadások, díjak részbeni átvállalása címén munkahelyteremtési támogatást (a
továbbiakban: támogatás) nyújt kedvezményezettnek, amelynek odaítéléséről a 121/2014. (IX.25.) számú
határozatában döntött Komló Város Önkormányzat képviselő-testülete. A támogatás összege (diszkontált értéke)
1.000.000,- Ft.
2./
A támogatás a Bizottság az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély
összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU (2013. december 18.) Rendelet (a továbbiakban:
1407/2013/EU Rendelet) hatálya alá tartozik, amellyel összefüggésben Támogató az alábbiakról tájékoztatja a
Kedvezményezettet az önkormányzati rendelet megfelelő rendelkezései alapján:
„3. §
(1)

Jelen önkormányzati rendelet alapján nyújtott támogatások csekély összegű támogatásnak minősülnek,
amelyeket kizárólag a 1407/2013/EU rendelet szabályai alapján lehet nyújtani.

(2)

Az 1407/2013/EU rendelet alapján csekély összegű támogatás nyújtható valamennyi ágazat vállalkozásai
számára az alábbi kivételekkel:
a) a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, a halászati és akvakultúra ágazatban
tevékenységet végző vállalkozásoknak nyújtott támogatás;

b) a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott támogatás;

c) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott
támogatás, a következő esetekben:

ca)

cb)

amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett
vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül
rögzítésre;
amennyiben a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges
továbbadás;

j) a harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez nyújtott
támogatás, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, az értékesítési hálózat kialakításához és

működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz
közvetlenül kapcsolódó támogatás;

k) az importáruval szemben belföldi áru használatához kötött támogatás.

(3)

Amennyiben egy vállalkozás a (2) bekezdés a), b) vagy c) pontjában említett ágazatokban, valamint az
1407/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban egyaránt tevékenységet végez, továbbá
a 1407/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó egyéb tevékenységeket folytat, úgy a csekély összegű
támogatás csak az utóbbi ágazatokra vagy tevékenységekre tekintettel nyújtott támogatásra alkalmazandó,
feltéve, hogy a támogatott megfelelő eszközökkel, úgymint a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek
megkülönböztetése révén biztosítja, hogy a kizárt ágazatokban végzett tevékenységek ne részesüljenek
csekély összegű támogatásban.

(4)

Bármely három pénzügyi év időszakában az egy és ugyanazon vállalkozás részére odaítélt csekély összegű
támogatás összege tagállamonként nem haladhatja meg a 200 000 EUR-t. Bármely három pénzügyi évet
felölelő időszakot tekintve a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző egy és
ugyanazon vállalkozás részére odaítélt csekély összegű támogatások teljes összege tagállamonként nem
haladhatja meg a 100 000 EUR-t. Ez a csekély összegű támogatás teherszállító járművek vásárlására nem
vehető igénybe.

(17)

Amennyiben egy vállalkozás közúti szállítást végez ellenszolgáltatás fejében és egyéb olyan tevékenységeket
is folytat, amelyekre a 200 000 EUR összegű felső határ vonatkozik, a vállalkozásra a 200 000 EUR összegű
felső határ alkalmazandó, feltéve, hogy a támogatott megfelelő eszközökkel, úgymint a tevékenységek
szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén biztosítja, hogy a közúti árufuvarozási
tevékenységnek juttatott támogatás összege nem haladja meg a 100 000 EUR-t, és hogy csekély összegű
támogatást ne fordítsanak teherszállító járművek vásárlására.

(18)

A csekély összegű támogatást akkor kell odaítéltnek tekinteni, amikor jelen önkormányzati rendelet
értelmében a támogatás igénybevételének jogát a támogatott vállalkozásra ruházzák, függetlenül a csekély
összegű támogatás folyósításának időpontjától.

(19)

A (4) bekezdésben meghatározott felső határok a csekély összegű támogatás formájától és kitűzött céljától
függetlenül alkalmazandók, tekintet nélkül arra, hogy a biztosított támogatást teljesen vagy részben uniós
forrásokból finanszírozzák-e. A három pénzügyi évet felölelő időszakot a vállalkozás által alkalmazott
pénzügyi évekre hivatkozva kell meghatározni.

(20)

A (4) bekezdésben meghatározott felső határok alkalmazásában a támogatást készpénzben nyújtott, vissza
nem térítendő támogatásként kell kifejezni. Minden felhasznált számadatnak bruttó, azaz adózás vagy egyéb
levonás előtti összegnek kell lennie. Ha a támogatást nem vissza nem térítendő támogatás formájában
nyújtják, akkor a támogatás összege a bruttó támogatási egyenértékkel azonos. A több részletben kifizetett
támogatást az odaítélés időpontjában érvényes értékre kell diszkontálni. A diszkontálásra használt kamatláb
a támogatás odaítélésekor érvényes diszkontráta.

(9)

Amennyiben a csekély összegű támogatás nyújtása a (4) bekezdésben meghatározott felső határ túllépését
eredményezné, az 1407/2013/EU rendelet nem alkalmazható az új támogatásra.

(10)

Összefonódás és felvásárlás esetén az egyesülő vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi csekély
összegű támogatást figyelembe kell venni annak meghatározásához, hogy bármely - az új vagy a felvásárló
vállalkozásnak nyújtandó - újabb csekély összegű támogatás meghaladja-e az alkalmazandó felső határt. Az
összefonódást vagy felvásárlást megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás a műveletet
követően is jogszerű marad.

(14)

Ha egy vállalkozás két vagy több külön vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély
összegű támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő vállalkozásnak kell betudni, amely elvben
azonos azzal a vállalkozással, amely a csekély összegű támogatással támogatott tevékenységeket átvállalta.
Ha erre nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást saját tőkéjük - a szétválás tényleges időpontjában
érvényes - könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani az új vállalkozások között.
4. §

(1)

Az e rendelet szerint nyújtott csekély összegű támogatás halmozható a 360/2012/EU rendeletnek
megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az azon rendeletben meghatározott felső határig. Az e
rendelet szerinti csekély összegű támogatás a 3. § (4) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható
más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű
támogatással.

(5)

A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos
kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások
halmozása túllépi egy csoport mentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az
egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális támogatási intenzitást vagy
összeget. A nem konkrét támogatható költségekre nyújtott vagy azokhoz hozzá nem rendelhető csekély
összegű támogatás halmozható valamely csoportmentességi rendelet vagy a Bizottság által elfogadott
határozat alapján nyújtott egyéb állami támogatással.”

3./
Kedvezményezett kijelenti, hogy a támogatáshalmozás tilalmára vonatkozó közösségi szabályokat
megismerte, a jelen kérelemmel érintett időszakban általa eddig Magyarországon igénybevett csekély összegű
támogatásokról tájékoztatta Támogatót, aki a Kedvezményezett által benyújtott iratok alapján megvizsgálta a
támogatás halmozási szabályoknak való megfelelését.
4./
Támogató a támogatás folyósítását jelen szerződés 7./ pontjában foglalt igazolások benyújtását követő 8
napon belül teljesíti jelen szerződés 7./ pontjában foglaltak szerint Kedvezményezett részére. A Támogató a
támogatás összegét a Kedvezményezett ………..Banknál vezetett ………………. számú számlájára utalja.
5./
Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatást kizárólag a támogatási kérelemben foglalt 2 fő új 8
órás munkaidejű munkaviszonyban foglalkoztatott bér és járulék költségeinek finanszírozására használhatja fel.
6./ Kedvezményezett a munkahelyteremtés támogatás összegével megegyező összegű, kérelme szerinti beruházást
köteles megvalósítani és hitelesített számlamásolatokkal alátámasztott szakmai és pénzügyi beszámolót köteles
készíteni mind a működési támogatás felhasználásáról, mind a beruházás megvalósításától legkésőbb a fenntartási
időszak lejártát követő 30 napon belül.
7./ Támogató a munkahelyteremtés támogatás összegét jelen szerződés 13./ pontjában foglalt felhatalmazások
igazolását és jelen szerződés 8./ pontjában foglalt foglalkoztatás megkezdésének igazolását követően egy összegben

folyósítja, ha a Kedvezményezett a munkahelyteremtéshez kapcsolódó beruházás elvégzését hitelesített
számlamásolatokkal alátámasztott szakmai és pénzügyi beszámolót a Támogatóhoz benyújtja.
8./
Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás iránti kérelem benyújtásának napján (2014.
július 10.) foglalkoztatott 20 főhöz képest 2 fő új, 8 órás munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalóval
megemelkedő átlagos statisztikai foglalkoztatási létszámát a legutóbb felvett munkavállaló felvételétől számított 24
hónapon keresztül fenntartja. Kedvezményezett vállalja, hogy a 2 fő új munkavállalót jelen támogatási szerződés
aláírást követő legkésőbb 60. napig felveszi.
9./
Felek rögzítik, hogy a Támogató jogosult jelen szerződést felmondani, ha Kedvezményezett az 5-8.
pontokban foglalt kötelezettségeit nem teljesíti, vagy a támogató által - a támogatás felhasználásával kapcsolatban lefolytatott ellenőrzés során nem működik közre, vagy az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a
Kedvezményezett a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeit megszegte.
10./

Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató általi felmondás közlésétől számított 15 napon belül
köteles az igénybevett támogatást az Európai Bizottság által meghatározott mindenkori visszafizettetési
kamattal növelt összegben megfizetni. Kedvezményezett tudomásul veszi továbbá, hogy ez elszámolás
elmulasztását követő két évig kizárt a költségvetési támogatásokból, amely kizárás kedvezményezett
jogutódjára is érvényes.

11./

Kedvezményezett kijelenti, hogy a támogatás felhasználásának ellenőrzésére, támogatással összefüggő
okiratok megőrzésére vonatkozó szabályokat megismerte, és kötelezettséget vállal arra, hogy az ellenőrzések
során közreműködik Támogatóval. Kedvezményezett hozzájárul ahhoz, hogy Támogató az ellenőrzés során a
támogatással összefüggő foglalkoztatások adatait megismerheti. Kedvezményezett jelen szerződés aláírásával
hozzájárul ahhoz, hogy Támogató a támogatás felhasználásával, elszámolásával vagy ellenőrzésével
kapcsolatos adótitkokat az adóhatóságoktól beszerezheti, megismerheti és kezelheti.

12./

Kedvezményezett hozzájárul ahhoz, hogy jelen szerződést a Támogató a honlapján közzétegye, továbbá a
támogatással összefüggő egyéb támogatói közzétételi kötelezettségei során a jogviszonnyal összefüggő
adatokat közzétegye.

13./

Kedvezményezett nyilatkozik, hogy jelen szerződés általa történő megszegése, vagy az önkormányzati
rendeletben foglalt kötelezettségének megsértése esetén a támogató felé tartozása keletkezik a 10./ pontban
foglaltaknak megfelelően, amelyet jelen szerződés aláírásával elismer, és amelyet Támogató külön polgári
peres vagy nem peres eljárás mellőzésével, a Kedvezményezett bankszámláját vezető pénzintézet
megkeresésével hatósági átutalással is érvényesíthet. Az ehhez szükséges felhatalmazásokat legkésőbb jelen
szerződés aláírását követő 8 napon belül benyújtja valamennyi jelenlegi bankszámláját vezető pénzintézet
felé, amelynek tényét soron kívül igazolja Támogató részére. Kedvezményezett vállalja továbbá, hogy jelen
szerződés aláírását követően nyitott bankszámlái terhére is felhatalmazást ad Támogató részére a hatósági
átutalásra a számláját vezető pénzintézet felé, amelynek tényét a bankszámlanyitást követő 15 napon belül kell
igazolnia Támogató részére.

14./

Kedvezményezett kijelenti, hogy nem minősül Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22) Korm.
rendelet (továbbiakban: 37/2011. Korm. rendelet) foglalt – nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.

15./

Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződés aláírását követő 10 évig megőrzik a támogatással és
annak felhasználásával kapcsolatos okiratokat, bizonylatokat, egyéb dokumentumokat.

16./

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az 1407/2013/EU Rendelet, 37/2011. Korm. rendelet, a
Polgári Törvénykönyv, az önkormányzati rendelet szabályai irányadóak.

Jelen megállapodás 4 oldalból áll és 4 példányban készült, melyet a felek felolvasás és értelmezés után, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag írták alá azzal, hogy azt magukra nézve kötelezőnek ismerik
el.

Kelt: Komló, 2014. ….
_____________________________
Támogató
Komló Város Önkormányzata
Képv.: Polics József Polgármester

_____________________________
Kedvezményezett
DUFTIN Kft.
Képv.: Sic Endre ügyvezető

Támogató részéről pénzügyileg ellenjegyzem Komlón 2014…………………..napján:
_____________________________
Aladics Zoltán irodavezető
Komlói Közös Önkormányzati Hivatal
Pénzügyi, Költségvetési és Vagyongazdálkodási Iroda
Jogilag ellenjegyzem Komlón, 2014. ……………….napján:
_____________________________
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző
Komlói Közös Önkormányzati Hivatal

19. sz. napirend
Komlói Bányász Sportkör Kft. működési támogatása
Előadó:

Polics József

polgármester

Meghívott:

Ordas Miklós

ügyvezető

A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság és az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság
a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.
dr. Makra István Edéné véleménye, hogy a cél egyértelmű, 1,4 millió forinttal járul hozzá az
önkormányzat a Komlói Bányász Sportkör Kft. további működéséhez, melyet a bizottság is
támogat.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 12 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
122/2014. (IX.26.) sz. határozat
A képviselő-testület - a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság
javaslatainak figyelembevételével – a Komlói Bányász Sportkör Kft. működési támogatásáról
szóló előterjesztést megtárgyalta.
1.

A képviselő-testület egyetért 1,4 M Ft összegű működési támogatás biztosításával a
Komlói Bányász Sportkör Kft. részére azzal, hogy annak folyósítása a Szigetvári
Takarékszövetkezetnél e célra megnyitott alszámlára törtéjen.

2.

A kiadás fedezeteként a telekadó előirányzatának egyező összegű 25,5 M Ft-ról 26,9 M
Ft-ra történő megemelését jelöli meg.

3.

Utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat-változás átvezetéséről, illetve a működési célú
pénzeszköz-átadásról szóló szerződés előkészítéséről gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

4.

azonnal
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

Felkéri a polgármestert a szerződés aláírására, illetve az előirányzat-változás átruházott
hatáskörben történő engedélyezésére.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint, illetve azonnal
Polics József polgármester
20. sz. napirend

Vízi közmű felújítási keret felhasználása
Előadó:

Polics József

polgármester

Meghívott:

Mester Zoltán

üzemmérnökség-vezető

A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 12 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
123/2014. (IX.26.) sz. határozat
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság
javaslatainak figyelembevételével – megtárgyalta a vízi közmű felújítási keret felhasználásáról
szóló előterjesztést.
1.

A képviselő-testület egyetért a vízi közmű felújítási tartalékból bruttó 31.104,- eFt
felhasználásával a 2013. évi áthúzódó, illetve 2014. évi havaria, illetve tárgyévi tervezett
rekonstrukció fedezetének biztosítása érdekében.

2.

Felkéri a polgármestert és utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet 5. § (5)
bekezdésének értelemszerű módosítását a soron következő költségvetési
rendeletmódosításkor terjesszék elő.

Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Polics József polgármester
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

21. sz. napirend
Komló-Víz Kft. taggyűlési határozatainak jóváhagyása
Előadó:

Polics József

polgármester

Meghívott:

Mester Zoltán

üzemmérnökség-vezető

A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság és a Gazdasági, településfejlesztési bizottság a
határozati javaslatot elfogadásra javasolta.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen
szavazattal, 3 tartózkodással elfogadott és a következő határozatot hozta:
124/2014. (IX.26.) sz. határozat
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a gazdasági, településfejlesztési bizottság,
valamint a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság véleménye alapján – megvitatta a Komló-Víz
Kft. taggyűlésével kapcsolatos előterjesztést.
1. A képviselő-testület megismerte és elfogadja a Komló-Víz Kft. 2014. évi üzleti tervét,
egyúttal jóváhagyja a társaság 2014. július 9-én tartott taggyűlésén hozott 21/2014. (VII.
09.) számú határozatát, valamint a polgármester a döntéshozatal során leadott szavazatát.
Felkéri a polgármestert, hogy a Komló-Víz Kft.-t érintő ügyekben folyamatosan tájékoztassa a
képviselő-testületet, illetve szükség esetén külön előterjesztés keretében kezdeményezzen
testületi döntéshozatalt.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Polics József polgármester
Mester Zoltán ügyvezető

22. sz. napirend
Mohács-Víz Kft. taggyűlési határozatainak jóváhagyása
Előadó:

Polics József

polgármester

Meghívott:

Mester Zoltán

üzemmérnökség-vezető

A Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság és a Gazdasági, településfejlesztési bizottság a
határozati javaslatot elfogadásra javasolta.

Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen
szavazattal, 3 tartózkodással elfogadott és a következő határozatot hozta:
125/2014. (IX.26.) sz. határozat
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a gazdasági, településfejlesztési bizottság,
valamint a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság véleménye alapján – megvitatta a Mohács-Víz
Kft. taggyűlésével kapcsolatos előterjesztést.
1. A képviselő-testület megismerte a Mohács-Víz Kft. 2014. június 20-án és július 28-án
tartott taggyűléseinek anyagát, egyúttal jóváhagyja a társaság taggyűlésén hozott 1722/2014. (06. 20.) számú és a 23-29/2014. (07. 28.) számú határozatokat, valamint a
polgármester és alpolgármester döntéshozatalok során leadott valamennyi szavazatát.
2. A képviselő-testület megismerte, és egyúttal jóváhagyja a polgármester Mohács-Víz Kft
felügyelő bizottsági döntéshozatalok során leadott valamennyi szavazatát.
Felkéri a polgármestert, hogy a Mohács-Víz Kft. jövőjét érintő ügyekben folyamatosan
tájékoztassa a képviselő-testületet, illetve szükség esetén külön előterjesztés keretében
kezdeményezzen testületi döntéshozatalt.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Polics József polgármester
Csollák István ügyvezető

23. sz. napirend
Beszámoló a Komlói Napok és Bányásznap 2014. évi rendezvényeiről
Előadó:

Polics József

polgármester

Meghívott:

Horváth Lászlóné

igazgató

Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság a határozati javaslatot elfogadásra
javasolta.

dr. Makra István Edéné szerint rendkívül ötletes, színes rendezvények voltak. A Közösségek
Háza, Színház és Hangversenyterem munkáját dicsérte. A rendezvénysorozatból kiemelkedő
program az új bányász emlékhely felavatása. Komló városának szüksége volt egy ilyen
emlékműre, mely a Komlói Napokat és Bányásznapot méltán koronázta be. Megköszönte a
munkát a rendezők, a szervezők, a rendőrség és a polgárőrség dolgozóinak.
Szarka Elemér József gazdagnak, eseménydúsnak, sikeresnek találta a rendezvényeket.

Megköszönte a kiemelkedő munkáját mindenkinek.
Kupás Tamás Levente megköszönte a segítséget Simon Andrásnénak és Horváth Lászlónénak a
szervezésben, valamint azoknak, akik ebben részt vettek. Az idei Komlói Napokon lehetőség
nyílt a meghívott külföldi delegációkkal való találkozásra. Sajnálta, hogy a képviselők közül
senki nem vett részt a találkozón.
Kupás-Makrai Lívia megérkezett.
Kispál László elmondta, hogy a társaival együtt megtalálták annak a módját, hogy a delegációval
találkozzanak és elbeszélgessenek. Nemtetszését fejezte ki a kitüntetések különböző időben
történő átadásáról.
Jégl Zoltán tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy neki is volt alkalma találkozni a külföldi
delegáció tagjainak nagy részével és saját költségén vendégül látni őket.
Borbás Sándor megjegyezte, ő maga is kezdeményezte a kitüntetések átadásának jelenlegi
formációját. Miszerint a különböző szakmai kitüntetéseket, a szakmához kötődő ünnepnapon
adják át.
Polics József tájékoztatta a jelenlévőket, hogy azért választották szét a kitüntetések átadását, mert
egy napba zsúfolva már nem lehetett megoldani. A továbbiakban ennek szervezését még át kell
gondolni.
Véleménye szerint színvonalas, nagyon jól szervezett programok voltak, köszönet a
munkálatokban részt vevőknek. Azt kívánja, hogy jövőre is ilyen sok rendezvénnyel és sok
látogatóval záruljon a Komlói Napok és Bányásznap.
Több hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 13 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:

126/2014. (IX.26.) sz. határozat

A képviselő – testület – a polgármester előterjesztése alapján, az oktatási, kulturális, ifjúsági és
sportbizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta és elfogadja a Komlói Napok
és Bányásznap programjairól szóló beszámolót és köszönetét fejezi ki a szervezőknek a
rendezvények sikeres lebonyolításért.

Polics József megköszönte mindenkinek a 4 éves munkát, az ötleteket, javaslatokat, melyek
Komló város lakosságának érdekében történtek. A 4 év alatt sok változás történt, mely eltért a
megszokottól, ezért sokszor kellett alkalmazkodni bizonyos kérdésekhez. Ez a ciklus eredményes
volt, de senki sem lehet elégedett, mert maradt még feladat a városban. Elkezdődött egy
folyamat, ahol látszik előrelépés, de bizonyos területeken még többet vártak volna. Mindenkinek
békességet, szeretetet, mosolyt, jó egészséget és jó szerencsét kívánt.
A képviselő-testületi ülést 17 óra 40 perckor bezárta.
K.m.f.

dr. Vaskó Ernő
címzetes főjegyző

Polics József
polgármester

