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Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
 

Bizottság Hatáskör 

Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság SZMSZ 29.§ (2) bekezdés 

 
 
Feuerstahler Terézia igazgatóság elnöke – Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet  
Bogyay László igazgatósági tag – Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet 
Rabitovszky Bernadett igazgatósági tag – Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet 
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             intvez@kvgondnoksag.hu 
             gazdvez@kvgondnoksag.hu  
        
 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Komló Város Önkormányzat tagságával létrehozott Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet 
sikeres pályázatot nyújtott be az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társasághoz (FÓKUSZ_2017-0212 pályázat). A pályázati feltételekkel kapcsolatos 
ellenőrzéskor a támogató szakmai hiányosságként jelölte meg az igazgatósági elnök, Feuerstahler 
Terézia munkaszerződésével kapcsolatban az alábbiakat: 
 
Az igazgatósági elnök projektmenedzseri munkakör betöltésére határozott időre (5 év időtartamra) 
munkaviszonyt létesített a szövetkezettel. A munkaszerződést a munkáltató oldaláról (mint a 
szövetkezet képviselője) nem írhatja alá ugyanő, ezért az igazgatóság elnöke munkaviszonya 
tekintetében meg kell határozni a munkáltatói jogok gyakorlóját.  
 
A közgyűlés 2018. április 18-án arról döntött, hogy az igazgatósági elnök munkaviszonya 
tekintetében a munkáltatói jogot az igazgatósági tagok (jelenleg Bogyay László és Rabitovszky 
Bernadett) önállóan gyakorolják. (1. sz. melléklet) A közgyűlés határozatát az önkormányzat mint 
szövetkezeti tag képviseletében szavazatommal támogattam.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az illetékes bizottság véleményének figyelembevételével az 
előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására!  
 
 
H a t á r o z a t i     j a v a s l a t: 
 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság 
javaslatának figyelembevételével – „A Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet közgyűlési 
határozatának jóváhagyása” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A képviselő-testület a Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet (székhely: 7300 Komló, 
Kossuth Lajos u. 19.) 2018. április 18-án meghozott határozatait jóváhagyja. 
 
 

 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Polics József polgármester 

   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
   Bogyay László igazgatósági tag 
   Rabitovszky Bernadett igazgatósági tag 
 
Komló, 2018. április 18.      
 

Polics József  
         polgármester  
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