
K I V O N A T 
 

a képviselő-testület 2014. december 04-i ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

146/2014. (XII.04.) sz. határozata 
 
 

Beszámoló a munkahelyteremtés érdekében nyújtott támogatásokról 
 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a gazdasági és településfejlesztési 
bizottság, valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a 
munkahelyteremtés és munkahelyek megtartása érdekében nyújtott támogatásokról szóló 
beszámolót. 
 

1. A Képviselő-testület a beszámolót tudomásul veszi és elfogadja Mecsektex Kft., a 
T.2.D Kft., valamint a Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. időarányos 
teljesítéséről szóló tájékoztatást. 
 

2. A Képviselő-testület elfogadja Horváth Lászlóné egyéni vállalkozó a támogatási 
szerződés módosítására irányuló kérelmét és a támogatási szerződés 7.) pontjának 
az alábbi módosítását hagyja jóvá: 
 

7.)  Kedvezményezett kötelezettséget vállal, hogy a pályázati támogatással 
létrejövő munkahelyek tekintetében - 2 fő új, 1 fő teljes (8 órás) munkaidejű 
munkavállalót és 1 fő 4 órás részmunkaidejű munkavállalót vesz fel és 
alkalmaz, valamint 1 fő teljes (8 órás) munkavállalót továbbalkalmaz. 
Kedvezményezett vállalja, hogy az új munkavállalók foglalkoztatását 2014. 
április 1. napjáig megkezdi, egy fő már meglévő munkavállalóját pedig 
továbbalkalmazza. A munkahely-teremtési támogatással létrehozandó 
munkahelyre felvett 8 órás teljes munkaidejű munkavállaló munkaviszonyát a 
felvételétől számított 12 hónapon keresztül, a 4 órás részmunkaidejű 
munkavállaló munkaviszonyát a felvételétől számított 24 hónapon keresztül, 
a továbbalkalmazott munkavállaló munkaviszonyát pedig jelen szerződés 
aláírásától számított 12 hónapon keresztül fenntartja. 

 
Utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen a támogatási szerződés módosításáról és annak 
végrehajtásáról. 
 
Felhatalmazza a polgármestert támogatási szerződés módosításának aláírására. 

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

kedvezményes bérleti díj újbóli megadásának lehetőségét, és úgy döntött, hogy a 
kérelemben szerepeltetett további 1 fő 8 órás teljes munkaidejű munkavállaló 
foglalkoztatásának megkezdését igazoló dokumentumok benyújtását követően, a 
következő 12 hónapra is kedvezményes bérleti díj fizetési lehetőséget nyújt a 
Völgyesi és Völgyesi Kft.-nek a 153 hrsz. „kultúrház” megnevezésű ingatlanra 



vonatkozóan. A 7/2014. (V. 16.) sz. önkormányzati rendelet 6.§ b) pontja alapján a 
kedvezményes bérleti díj továbbra is a rendes bérleti díj (IV. övezet, 310,-
Ft/m2/hó x 235m2) alapján számított 72.850,- Ft helyett 24.555,-Ft +ÁFA (br. 
31.185,-Ft/hó), a bérleti szerződés megkötésétől számított 12 hónapon keresztül.  

 
Utasítja Komló Város Önkormányzat Városgondnokság intézményvezetőjét a 
Völgyesi és Völgyesi Kft. bérleti szerződésének módosítására.  
 

4. A Képviselő-testület a munkahelyteremtés támogatásáról szóló 7/2014. (V.16.) sz. 
önkormányzati rendeletben foglaltakat szem előtt tartva, felmondja a Petken-
Menyhárt Kft.-vel kötött támogatási szerződést, és a munkahely-teremtési 
támogatás visszafizettetési kamattal növelt összegének hatósági átutalással történő 
beszedése érdekében intézkedik. 

 
Utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen a támogatási szerződés felmondása és a támogatás 
visszafizettetési kamattal növelt összegének beszedése érdekében. 

 
Utasítja a jegyzőt, hogy a megítélt munkahely-teremtési támogatások ellenőrzését folytassa, 
amelynek eredményéről tájékoztassa a képviselő-testületet. 
 
Határid ő:  Értelem szerint, de legkésőbb 2015. december 30. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
K.m.f. 

 
 
 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.      Polics József s.k. 
   címzetes főjegyző          polgármester 

 

A kiadmány hiteléül: 
 

 


