
K I V O N A T 
 

a képviselő-testület 2014. augusztus 14-i ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

93/2014. (VIII. 14.) sz. határozata 
 

A SANTEX Komlói Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelme 
 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Gazdasági, településfejlesztési 
bizottság, valamint a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a 
Santex Komlói Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelmét. 
 
1. A Képviselő-testület a SANTEX Komlói Kft. (székhely: Komló, Kossuth L. u. 42/C.) 

kérelmét támogatásra érdemesnek tartja. Erre tekintettel Komló Város Önkormányzata 
7/2014. (V. 16.) számú rendelete (továbbiakban: rendelet) 6. §. b) pontja alapján a 
társaság telephelyeként működő Komló, Kossuth L. u. 79. szám alatti Komló Város 
Önkormányzat tulajdonában álló ingatlan vonatkozásában a társaságot bérleti 
díjkedvezményben részesíti. 

 
2. A munkahelyteremtés támogatás összege: 125.000,- Ft, azaz százhuszonötezer forint, 

amelynek megfelelően a bérleti díjkedvezmény mértéke és futamideje: 
 
A rendelet 6.§ b) pontja alapján a kedvezményes bérleti díj a rendes bérleti díj (I. övezet, 945,-
Ft/m2/hó, 29,25 m2-es helyiség) alapján számított 27.659,- Ft/hó helyett 17.242,-Ft bérleti díj, 
amely 38%-os bérleti díjkedvezményt jelent a támogatási szerződés megkötését követő hónap 
első napjától számított 12 hónapon keresztül. A bérleti díjkedvezmény érvényesítésének 
feltétele a foglalkoztatás megkezdésének igazolása. 

 
3. Kedvezményezett a támogatási szerződésben meghatározott határidőben köteles 1 főt 4 

órás részmunkaidejű munkaviszony keretében foglalkoztatni. A Kedvezményezett 
vállalja, hogy az 1 fő 4 órás részmunkaidős foglalkoztatását a foglalkoztatás 
megkezdését követően 12 hónapon keresztül fenntartja. Amennyiben a foglalkoztatás 
tekintetében bármilyen változás következik be, úgy azt a Kedvezményezett 5 munkanapon 
belül köteles Komló Város Önkormányzatának bejelenteni. 
 

4. A Kedvezményezett a foglalkoztatás lezárulását követően a teljes támogatási időszakra 
vonatkozóan köteles bér és járulék kifizetését igazoló dokumentációt benyújtani. 
 

5. A támogatás folyósításának feltétele a rendeletben meghatározott tartalmú támogatási 
szerződés megkötése, továbbá a kedvezményezett valamennyi számlavezető bankjának 
arra a célra adott megbízása (nyilatkozata), amely alapján a számlavezető pénzintézet – a 
támogatási szerződés kedvezményezett általi megszegése esetén – a jogosulatlanul 
igénybe vett munkahely-teremtési célú támogatás összegét az Önkormányzat javára a 
kedvezményezett bankszámlájáról hatósági átutalással beszedheti.  

 



6. A Képviselő-testület utasítja Komló Város Önkormányzat Városgondnokságát, hogy a 
SANTEX Komlói Kft. által bérelt Komló, Kossuth L. u. 79. szám alatti ingatlan 
vonatkozásában a bérleti díjat jelen határozatnak megfelelően csökkentse azzal, hogy a 
Városgondnokság működési célú 2014. évi bevételkiesését Komló Város Önkormányzata 
a Költségvetési rendelet 6.1.2 sz. mellékletében elfogadott „vállalkozásfejlesztési 
támogatás céltartalék” előirányzat terhére 41.668,- Ft többlet működési finanszírozás 
biztosításával kompenzálja. A Városgondnokság 2015. évben bérleti díjkedvezmény miatt 
jelentkező működési célú bevételkiesésének kiegyenlítését az Önkormányzat a 2015. évi 
költségvetésbe betervezi, és a 2015. évi rendeletben meghatározott forrás terhére teljesíti. 

 
 
Utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen a támogatási szerződés előkészítéséről és annak 
végrehajtásáról, valamint az előirányzat soron következő költségvetési rendeletmódosításon 
történő átvezetéséről, illetve az áthúzódó hányad 2015. évi költségvetési rendeletben történő 
szerepeltetéséről.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Utasítja Komló Város Önkormányzat Városgondnokság intézményvezetőjét a bérleti 
szerződés módosítására. 
 
 
Határid ő:  2014. december 31. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 Polics József polgármester 

Bogyay László intézményvezető 
 

K.m.f. 
 
 
 

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

 

A kiadmány hiteléül: 
 


