
K I V O N A T 

 
a képviselő-testület 2018. február 22-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 

 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

13/2018. (II.22.) 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 Horváth Lászlóné 

egyéni vállalkozó, a Horváth Kft., a ZORA 10 Kft., az E-ON Ügyfélszolgálati Kft. és a 

Kalatherm Kft. teljesítéséről szóló mellékelt tájékoztatást. 

 

2. Utasítja a jegyzőt, hogy a megítélt munkahelyteremtés támogatások ellenőrzését 

folytassa, amelynek eredményéről tájékoztassa a képviselő-testületet. 

 

Határidő:  2018. július 31. 

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 

Önkormányzati 

döntés száma 

Támogatási 

szerződés 

kelte 

Támogatás intenzitása és támogatástartalom Ellenőrzésre vonatkozó adatok 

(ellenőrzés helye, ideje, megállapítások) 

Horváth Lászlóné egyéni 

vállalkozó 

7300 Komló, Jánosi Fő u. 

38. 

145/2013. (IX. 26.), 

146/2014. (XII. 04.) 

2013. 10. 25. 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. 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.” 

Teljes támogatási összeg: 375.000,-Ft 

A NAV adatszolgáltatása alapján 

megállapítható, hogy a kedvezményezett a 

támogatási szerződésben vállalt 

kötelezettségeket szerződésszerűen teljesítette. 

Horváth Kft. 

7300 Komló, Vájáriskola 

u. 12. 

139/2016. (VIII. 

25.) 

2016. 10. 03.  Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a 

támogatás iránti kérelem benyújtásának napján (2016. 

augusztus 17.) foglalkoztatott 3 főhöz képest 3 fő új, 8 

órás munkaviszonyban foglalkoztatott 

munkavállalóval megemelkedő átlagos statisztikai 

foglalkoztatási létszámát a legutóbb felvett 

munkavállaló felvételétől számított 12 hónapon 

keresztül fenntartja.  

A támogatás teljes összege: 750.000,-Ft 

A NAV adatszolgáltatása alapján 

megállapítható, hogy a kedvezményezett a 

támogatási szerződésben vállalt 

kötelezettségeket szerződésszerűen teljesítette. 

E-On Ügyfélszolgálati 

Kft. 

1051 Budapest, 

Széchenyi István tér 7-8. 

120/2014. (IX. 25.)  2015. 08. 18. 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. 

A támogatás teljes összege: 3.000.000,-Ft 

A NAV adatszolgáltatása alapján 

megállapítható, hogy a kedvezményezett a 

támogatási szerződésben vállalt 

kötelezettségeket szerződésszerűen teljesítette. 

ZORA 10 Kft. 

7304 Mánfa, Fábián B. u. 

62. 

103/2015. (VII. 9.), 

63/2015. (V. 7.) 

2015. 11. 05. Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a 

támogatás iránti kérelem hiánypótlásának 

benyújtásának napján (2015. január 20.) foglalkoztatott 

8 főhöz képest 3 fő új, 8 órás munkaviszonyban 

foglalkoztatott munkavállalóval megemelkedő átlagos 

A NAV adatszolgáltatása alapján 

megállapítható, hogy a kedvezményezett a 

támogatási szerződésben vállalt 

kötelezettségeket teljesítette. 



statisztikai foglalkoztatási létszámát a legutóbb felvett 

munkavállaló felvételétől számított 24 hónapon 

keresztül fenntartja 

A támogatás teljes összege: 1.500.000,-Ft 

KALATHERM Gyártó 

és Kereskedelmi 

Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

székhelye: 7300 Komló, 

Nagyrét u. 4., 

adószáma: 12708121-2-

02., 

cégjegyzékszám: 02-09-

067702 

11/2012. (II. 2.) 2014. 03 11. 3.649.828, - Ft, értékű ingatlan vásárlásához, 478.980,- 

Ft ingatlan kedvezményes tulajdonba adása címén 

munkahely-teremtési támogatást nyújt, melyet a 

kedvezményezett kizárólag a támogatási kérelemben 

foglalt komlói 1520/9 hrsz ingatlan megvásárlására. 

 

Kedvezményezett kötelezettséget vállal, hogy a 

kedvezményesen tulajdonba adott komlói 1520/9 hrsz-

ú ingatlanon 2014. április 30. napjáig az Autókar Kft. 

(fióktelepe: 7300 Komló, Kossuth L. u. 19,. 

cégjegyzékszám: 02-09-074456, adószám: 14846032-

2-02., képviseli: Kalamár József ügyvezető) 

együttműködésével műanyag nyílászáró 

gyártócsarnokot építtet és jogerős telephely engedély 

szerez és az ingatlant kizárólag az e pontban foglalt 

telephely létesítésére hasznosítja. 

 

Kedvezményezett kötelezettséget vállal a leírt üzemben 

a 2 fő átlagos éves statisztikai létszámot a jogerős 

telephely engedély megszerzését követő naptól 

számított 3 évig folyamatosan fenntartja. 

A NAV adatszolgáltatása alapján 

megállapítható, hogy a kedvezményezett a 

támogatási szerződésben vállalt 

kötelezettségeket szerződésszerűen teljesítette. 

Szabó István  

egyéni vállalkozó 

7300 Komló, Berek u. 1/e 

102/2015. (VII.9.) 

és 117/2015. (IX. 

10.) 

2015. 11. 04. Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a 

támogatás iránti kérelem benyújtásának napján (2015. 

június 18.) foglalkoztatott 2 főhöz képest (1 fő teljes 

munkaidős, heti 40, napi 8 órás és 1 fő részmunkaidős, 

heti 20, napi 4 órás munkaviszonyban foglalkoztatott) 

1 fő részmunkaidős, heti 20, napi 4 órás 

munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállaló 

munkaviszonyát teljes munkaidős, heti 40, napi 8 

órás munkaviszonyra módosítja, és 1 új teljes 

munkaidős, heti 40, napi 8 órás munkaviszonyban 

történő foglalkoztatását kezdi meg. A megemelkedő 

átlagos statisztikai foglalkoztatási létszámát a legutóbb 

felvett munkavállaló felvételétől, illetve a 

munkaviszony módosítástól számított 36 hónapon 

keresztül fenntartja.  

A támogatás teljes összege 1.125.000 

A vállalkozó a támogatási szerződést 

felmondta és a támogatás összegét 

visszafizette. 

 

 

 


