
K I V O N A T 

 
a képviselő-testület 2018. március 22-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 

 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

38/2018. (III.22.) sz. határozata 

Az Anderson Group Hungary Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelme 

 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Gazdasági és 

településfejlesztési bizottság, valamint a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság javaslata 

alapján – megtárgyalta az Anderson Group Hungary Kft. munkahelyteremtés 

támogatási kérelmét. 

 

1. A képviselő-testület az Anderson Group Hungary Kft. (székhely: 7621 Pécs, 

Apáca u. 3.) 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 munkahely-teremtési támogatás összege: 6.473.745,- Ft, 

azaz hatmillió-négyszázhetvenháromezer-hétszáznegyvenöt forint, melyből 

3.236.873,-Ft-ot a 2018. évi költségvetés vállalkozásfejlesztési támogatási 

előirányzat terhére, 3.236.873,-Ft-ot a 2019. évi költségvetés terhére biztosít. 

 

Utasítja a jegyzőt, hogy a 2019. évi költségvetés tervezése során az áthúzódó 

kötelezettséget szerepeltesse. 

 

2. A megítélt támogatás összegét a Kedvezményezett kizárólag a támogatási 

kérelemben foglalt 15 fő 8 órás munkaidejű foglalkoztatott bér- és járulék 

költségeinek finanszírozására használhatja fel.  

 

3. A munkahely-teremtési támogatás összegét Komló Város Önkormányzat a 

támogatási szerződés megkötését követően 2 egyenlő részletben folyósítja: az 

első részletet – a támogatási szerződés aláírása esetén – legkésőbb 2018. 

március 31. napjáig, a 2. részletet az 1. részlet folyósítását követő egy év múlva. 

A második részlet folyósításának további feltétele az első 12 havi 

foglalkoztatási kötelezettség teljesítése. 

 

4. A Kedvezményezett a munkahelyteremtés támogatás összegével megegyező 

összegű beruházást köteles végrehajtani és arról hitelesített számlamásolatokkal 

alátámasztott szakmai és pénzügyi beszámolót készíteni. 

 

5. Kedvezményezett a 15 fős teljes állású munkavállalói átlagos statisztikai 

foglalkoztatási létszámot a foglalkoztatás megkezdésétől számított 24 hónapon 

keresztül köteles 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 munkahely-teremtési támogatás 

és visszafizettetési kamat összegét az Önkormányzat javára a kedvezményezett 

bankszámlájáról hatósági átutalással beszedni. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 3. sz. melléklete 

szerinti támogatási szerződés aláírására. 

 

Határidő:  2019. február 28. 

Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

  Polics József polgármester 

 

K.m.f. 
 

 

 

 

 

dr. Vaskó Ernő s.k.      Polics József s.k. 

   címzetes főjegyző          polgármester 

 

 
A kiadmány hiteléül: 
 


