
K I V O N A T 
 

a képviselő-testület 2015. december 10-i ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

178/2015. (XII.10.) 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 a Santex Komlói 
Kft., az Expedio Vass Kft., Bányai Bt., az Imbi Kft., az Ivicz Bt., a Duftin Kft., és 
a Szakács Kft. időarányos teljesítéséről szóló mellékelt tájékoztatást. 

 
Utasítja a jegyzőt, hogy a megítélt munkahelyteremtés támogatások ellenőrzését folytassa, 
amelynek eredményéről tájékoztassa a képviselő-testületet. 
 
Határid ő:  Értelem szerint, de legkésőbb 2016. 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: 



1. sz. melléklet 
 

Munkahelyteremtés érdekében nyújtott támogatások 

Kedvezményezett neve, 
székhelye, 
cégjegyzékszáma, 
adószáma, statisztikai 
száma, képviselő neve, 
elérhetősége 

Önkormányzati 
döntés száma 

Támogatási 
szerződés 
kelte 

Támogatás intenzitása és támogatástartalom Ellenőrzésre vonatkozó adatok 
(ellenőrzés helye, ideje, megállapítások) 

SANTEX Komlói 
Kötőipari és 
Textilkereskedelmi 
Korlátolt Felelősségű 
Társaság, 
székhely:7300 Komló, 
Kossuth L. u. 21/C., 
telephely: 7300 Komló, 
Kossuth L. u. 79. 
adószám: 12643149-2-
02,  
cégjegyzékszám: 02-09-
067509, képviseli: Sipos 
András ügyvezető  

93/2014.  
(VIII. 14.) KTH 

2014. 12. 17. 125.000,- Ft bérleti díj kedvezmény a komlói 
487/2/A/3 hrsz. 4. számú 29, 25 m2 nagyságú, 
természetben Komló, Kossuth Lajos utca 79. szám 
alatti ingatlanra vonatkozóan. A kedvezményes 
bérleti díj a rendes bérleti díj (I./3. övezet 945,- 
Ft/m2/hó) alapján számított 27.659,- Ft helyett 
17.242,- Ft+ÁFA jelen szerződés megkötését 
követően a megkezdett foglalkoztatásra vonatkozó 
igazolás benyújtását követő hónap első napjától 
számított 12 hónapon keresztül. 
Kedvezményezett kötelezettséget vállalt arra, 
hogy a támogatás iránti kérelem benyújtásának 
napjához (2014. július 9.) képest 1 fő új, 4 órás 
részmunkaidejű munkavállalót alkalmaz és az 
új munkahelyet jelen a foglalkoztatás 
megkezdését követően 12 hónapon keresztül 
fenntartja. 
 

 A szakmai és pénzügyi beszámolót a 
beruházások előrehaladtával 
párhuzamosan, három részletben nyújtotta 
be, valamint a kért adatszolgáltatásokat 
teljesítette. 
 
A NAV adatszolgáltatása alapján 
megállapítható, hogy a kedvezményezett a 
támogatási szerződésben vállalt 
kötelezettségeket 2015. október 31. 
napjáig szerződésszerűen teljesítette. 

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 

119/2014. 
(IX.25.) KTH 

2014. 10. 10. 500.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás, 
melyet a kedvezményezett kizárólag a támogatási 
kérelemben foglalt 2 fő új 8 órás munkaidejű 
munkaviszonyban foglalkoztatott bér és járulék 
költségeinek finanszírozására használhat fel. 
 
Kedvezményezett kötelezettséget vállalt arra, 
hogy a támogatás iránti kérelem benyújtásának 
napján (2014. június 24.) foglalkoztatott 1 főhöz 
képest 2 fő új, 8 órás munkaviszonyban 
foglalkoztatott munkavállalóval megemelkedő 

A szakmai és pénzügyi beszámolót a 
beruházások előrehaladtával 
párhuzamosan, három részletben nyújtotta 
be, valamint a kért adatszolgáltatásokat 
teljesítette. 
 
A NAV adatszolgáltatása alapján 
megállapítható, hogy a kedvezményezett a 
támogatási szerződésben vállalt 
kötelezettségeket 2015. október 31. 
napjáig szerződésszerűen teljesítette. 



ügyvezető  átlagos statisztikai foglalkoztatási létszámát a 
legutóbb felvett munkavállaló felvételétől 
számított 12 hónapon keresztül fenntartja. 
Kedvezményezett vállalta, hogy a 2 fő új 
munkavállalót jelen támogatási szerződés aláírást 
követő legkésőbb 60. napig felveszi. 
 
Kedvezményezett a munkahelyteremtés 
támogatás összegével megegyező összegű 
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. 

Bányai Ipari, 
Kereskedelmi és 
Szolgáltató Betéti 
Társaság  
székhely: 7300 Komló, 
Bajcsy Zs. utca 14., 
adószám: 21439528-1-
02,  
cégjegyzékszám: 02-06-
070923,  
képviseli: Bartos 
Ferencné beltag; 

144/2014. (XII. 
04.) KTH 

2014. 12. 16. 500.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás, 
melyet a kedvezményezett kizárólag a támogatási 
kérelemben foglalt 1 fő új 4 órás munkaidejű 
munkaviszonyban foglalkoztatott bér és járulék 
költségeinek finanszírozására használhat fel. 
 
 
Kedvezményezett kötelezettséget vállalt arra, 
hogy a támogatás iránti kérelem hiánypótlásának 
benyújtásának napján (2014. szeptember 16.) 
foglalkoztatott 1 főhöz képest 1 fő új, 4 órás 
munkaviszonyban foglalkoztatott 
munkavállalóval megemelkedő átlagos statisztikai 
foglalkoztatási létszámát a legutóbb felvett 
munkavállaló felvételétől számított 48 hónapon 
keresztül fenntartja. Kedvezményezett vállalta, 
hogy a 1 fő új munkavállalót jelen támogatási 
szerződés aláírást követő legkésőbb 60. napig 
felveszi 
 
Kedvezményezett a munkahelyteremtés támogatás 
összegével megegyező összegű beruházást köteles 
megvalósítani és arról hitelesített 
számlamásolatokkal alátámasztott szakmai és 
pénzügyi beszámolót készíteni, mind a működési 

A szakmai és pénzügyi beszámolót a 
beruházás befejezését követően, 
határidőben benyújtotta, és az ellenőrzés 
során kért adatszolgáltatásokat teljesítette. 
 
A NAV adatszolgáltatása alapján 
megállapítható, hogy a kedvezményezett a 
támogatási szerződésben vállalt 
kötelezettségeket 2015. október 31. 
napjáig szerződésszerűen teljesítette. 



támogatás felhasználásáról, mind a beruházás 
megvalósításától legkésőbb a fenntartási időszak 
lejártát követő 30 napon belül. 

IMBI Kereskedelmi és 
Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság 
székhely: 7300 Komló, 
Munkácsy Mihály u. 5., 
adószám: 22742304-2-
02,  
cégjegyzékszám: 02-09-
075972,  
képviseli: Kozmann 
Béláné ügyvezető 

143/2014.  
(XII. 04.) KTH 

2014. 12. 11. 750.000,- Ft vissza nem térítendő pénzbeli 
támogatás, melyet a kedvezményezett kizárólag a 
támogatási kérelemben foglalt 2 fő új 4 órás 
munkaidejű munkaviszonyban foglalkoztatott bér 
és járulék költségeinek finanszírozására 
használhat fel. 
 
Kedvezményezett kötelezettséget vállalt arra, 
hogy a támogatás iránti kérelem hiánypótlásának 
benyújtásának napján (2014. október 21.) 
foglalkoztatott 3 főhöz képest 2 fő új, 4 órás 
munkaviszonyban foglalkoztatott 
munkavállalóval megemelkedő átlagos statisztikai 
foglalkoztatási létszámát a legutóbb felvett 
munkavállaló felvételétől számított 36 hónapon 
keresztül fenntartja. Kedvezményezett vállalta, 
hogy a 2 fő új munkavállalót jelen támogatási 
szerződés aláírást követő legkésőbb 60. napig 
felveszi. 
 
 
Kedvezményezett a munkahelyteremtés támogatás 
összegével megegyező összegű 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. 

A szakmai és pénzügyi beszámolót a 
beruházás befejezését követően, 
határidőben benyújtotta, és az ellenőrzés 
során kért adatszolgáltatásokat teljesítette. 
 
A NAV adatszolgáltatása alapján 
megállapítható, hogy a kedvezményezett a 
támogatási szerződésben vállalt 
kötelezettségeket 2015. október 31. 
napjáig szerződésszerűen teljesítette. 

Ivicz Szerszám-, 
Alkatrészgyártó 
Kereskedelmi és 
Szolgáltó Betéti 
Társaság  
székhely: 7300 Komló, 
Mecsekjánosi puszta 
5./B,  

145/2014.  
(XII. 04.) KTH 

2014. 12. 15. 750.000,- Ft vissza nem térítendő pénzbeli 
támogatás, melyet a kedvezményezett 
kizárólag a támogatási kérelemben foglalt 1 
fő új 8 órás munkaidejű munkaviszonyban 
foglalkoztatott bér és járulék költségeinek 
finanszírozására használhatja fel.  

A szakmai és pénzügyi beszámolót a 
beruházás befejezését követően, 
határidőben benyújtotta, és az ellenőrzés 
során kért adatszolgáltatásokat teljesítette. 
 
A NAV adatszolgáltatása alapján 
megállapítható, hogy a kedvezményezett a 
támogatási szerződésben vállalt 



adószám: 21861233-2-
02,  
cégjegyzékszám: 02-06-
071762,  
képviseli: Ivicz Pál 
beltag 

Kedvezményezett kötelezettséget vállalt arra, 
hogy a támogatás iránti kérelem hiánypótlásának 
benyújtásának napján (2014. október 21.) 
foglalkoztatott 1 főhöz képest 1 fő új, 8 órás 
munkaviszonyban foglalkoztatott 
munkavállalóval megemelkedő átlagos statisztikai 
foglalkoztatási létszámát a legutóbb felvett 
munkavállaló felvételétől számított 36 hónapon 
keresztül fenntartja. Kedvezményezett vállalta, 
hogy a 1 fő új munkavállalót jelen támogatási 
szerződés aláírást követő legkésőbb 60. napig 
felveszi. 

Kedvezményezett a munkahelyteremtés 
támogatás összegével megegyező összegű 
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. 
 

kötelezettségeket 2015. október 31. 
napjáig szerződésszerűen teljesítette. 

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 
ügyvezető 

82/2015.  
(VI.4.) KTH 

2015. 06. 09. 2.000.000,- Ft vissza nem térítendő pénzbeli 
támogatás, melyet a kedvezményezett 
kizárólag a támogatási kérelemben foglalt 8 
fő új 8 órás munkaidejű munkaviszonyban 
foglalkoztatott bér és járulék költségeinek 
finanszírozására használhatja fel. 
 
Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy 
a támogatás iránti kérelem benyújtásának napján 
(2015. május 12.) foglalkoztatott 24 főhöz képest 
8 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 8 fő új munkavállalót jelen támogatási 

A szakmai és pénzügyi beszámolót a 
beruházás befejezését követően, 
határidőben benyújtotta, és az ellenőrzés 
során kért adatszolgáltatásokat teljesítette. 
 
A NAV adatszolgáltatása alapján 
megállapítható, hogy a kedvezményezett a 
támogatási szerződésben vállalt 
kötelezettségeket 2015. október 31. 
napjáig szerződésszerűen teljesítette. 



szerződés aláírást követő legkésőbb 60. napig 
felveszi. 

Kedvezményezett a munkahelyteremtés 
támogatás összegével megegyező összegű 
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. 

SZAKÁCS Ipari és 
Kereskedelmi 
Korlátolt Felelősségű 
Társaság  
székhely: 7300 Komló, 
Altáró utca 7., 
adószám: 11010890-2-
02,  
cégjegyzékszám: 02 09 
062394,  
képviseli: Albien Peer 
ügyvezető 

99/2015  
(VI. 15.) KTH 

2015. 06. 19.  1.000.000,- Ft vissza nem térítendő pénzbeli 
támogatás, melyet a kedvezményezett 
kizárólag a támogatási kérelemben foglalt 4 
fő új 8 órás munkaidejű munkaviszonyban 
foglalkoztatott bér és járulék költségeinek 
finanszírozására használhatja fel. 
 
Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy 
a támogatás iránti kérelem benyújtásának napján 
(2015. június 10.) foglalkoztatott 31 főhöz képest 
4 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 4 fő új munkavállalót jelen támogatási 
szerződés aláírást követő legkésőbb 60. napig 
felveszi 
 
Kedvezményezett a munkahelyteremtés támogatás 
összegével megegyező összegű 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. 

A szakmai és pénzügyi beszámolót a 
beruházás befejezését követően, 
határidőben benyújtotta, és az ellenőrzés 
során kért adatszolgáltatásokat teljesítette.  
 
A társaság által benyújtott adatszolgáltatás 
alapján megállapítható, hogy a 
kedvezményezett a támogatási 
szerződésben vállalt kötelezettségeket 
szerződésszerűen teljesíti, azonban a 
NAV adatszolgáltatása a testületi anyag 
kiküldéséig nem érkezett meg, így az 
alapján az adatszolgáltatást még 
leellenőrizni nem volt lehetőség.  

 


