
K I V O N A T 

 
a képviselő-testület 2018. május 30-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 

 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

71/2018. (V.30.) sz. határozata 

 

A HAGABO Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelme II. 

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

bizottság, valamint a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság javaslata alapján – megtárgyalta az 

HAGABO Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelmét és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A képviselő-testület a HAGABO Kft. (székhely: 7762 Pécsudvard, Táncsics Mihály köz 

2/3, cégjegyzékszám: 02-09-083442) mint kedvezményezett és Komló Város 

Önkormányzat mint támogató között 2018. február 20-án létrejött támogatási 

szerződésben foglaltakat a fenntartási időszak kezdőnapja tekintetében módosítja. A 

fenntartási időszak első napja: 2018. május 23. 

 

2. A képviselő-testület a HAGABO Kft. (székhely: 7762 Pécsudvard, Táncsics Mihály köz 

2/3, cégjegyzékszám: 02-09-083442) kérelmét támogatásra érdemesnek tartja. Erre 

tekintettel Komló Város Önkormányzata 7/2014. (V. 16.) számú rendelete 6. § e) pontja 

alapján „munkahelyteremtéssel kapcsolatos működési kiadások részbeni átvállalása” 

címén vissza nem térítendő munkahely-teremtési támogatást nyújt. A munkahely-

teremtési támogatás összege: 6.250.000,-Ft, azaz hatmillió-kétszázötvenezer forint, 

melyből 3.125.000,- Ft a tárgyévi költségvetésben meghatározott munkahelyteremtés 

támogatása keret terhére, míg 3.125.000,-Ft a 2019. évi költségvetés terhére tervezendő.   

 

3. A Kedvezményezett a munkahely-teremtési támogatás összegével megegyező összegű 

beruházást köteles végrehajtani és arról hitelesített számlamásolatokkal alátámasztott 

szakmai és pénzügyi beszámolót készíteni. 

 

4. A munkahelyteremtés támogatás összegét Komló Város Önkormányzat a 25 fő teljes 

munkaidős munkavállaló foglalkoztatásának megkezdését igazoló dokumentum 

benyújtását követően 2 egyenlő részletben, évente folyósítja. Az első részlet 

folyósításának további feltétele a kapcsolódó beruházás megkezdésének 

dokumentumokkal történő igazolása. A második részlet folyósításának feltétele a 

foglalkoztatási kötelezettség teljesítése, valamint a vállalt beruházás befejezésének 

igazolása.   

 

5. Kedvezményezett a támogatási szerződésben (előterjesztés 3. sz. melléklete) 

meghatározott határidőn belül köteles 25 fő új, teljes munkaidős, azaz heti 40 órás, napi 8 

órás munkaidejű munkavállalót felvenni, és a 25 fős munkavállalói átlagos statisztikai 

foglalkoztatási létszámot a foglalkoztatás megkezdésétől számított 12 hónapon keresztül 

fenntartani. A jelen határozattal előírt foglalkoztatási kötelezettség a 2/2018. (I. 11.) 

számú határozat és az annak alapján megkötött támogatási szerződésben vállalt 



kötelezettségeket nem érinti: a jelen határozat alapján alkalmazandó új munkavállalókkal 

együtt a vállalkozónak összesen 36 fő új munkahely fenntartását kell biztosítania a 

támogatási szerződések szerint számított 12 hónapon keresztül. 

 

6. A támogatás folyósításának feltétele a rendeletben meghatározott tartalmú, előterjesztés 

2. sz. melléklet szerinti 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.  

 

7. Utasítja a jegyzőt, hogy a támogatás 2019-ben kifizetendő 3.125.000,-Ft összegét a 

2019. évi költségvetés összeállítása során szerepeltesse. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 2. sz. melléklet szerinti 

támogatási szerződés aláírására. 

 

 

Határidő:  2019. március 15. 

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: 
 

 


