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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet (7300 Komló, Kossuth Lajos u. 19., a 
továbbiakban: szövetkezet) igazgatóságának elnöke, Feuerstahler Terézia 2018. november 5-
én kelt, 1. sz. melléklet szerinti levelében előadta, hogy a szövetkezet új tevékenységek 
végzését tervezi a jövőben, ezért ezekkel a szövetkezet tevékenységi körének bővítése és az 
alapszabály megfelelő módosítása szükséges.  
 
A jelenleg hatályos alapszabály szerint a Szövetkezet főtevékenysége: 
1073 - Tésztafélék gyártása  
További tevékenységek: 
4729 - Egyéb élelmiszer- kiskereskedelem 
4638 - Egyéb élelmiszer- nagykereskedelme 
4721 - Zöldség, gyümölcs - kiskereskedelem 
4631- Zöldség, gyümölcs- nagykereskedelme 
1039- Egyéb gyümölcs- zöldségfeldolgozás-tartósítás 
 
Az új tevékenységeket a kérelem tartalmazza. A szövetkezet elnöke kérte a T. Képviselő-
testület támogatását és Komló Város Önkormányzat mint szövetkezeti tag képviselőjeként a 
polgármester felhatalmazását a szükséges nyilatkozatok megtételére. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság javaslatának figyelembevételével tárgyalja meg, és döntsön a kérelemről! 
 
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 
(7300 Komló, Kossuth Lajos u. 19.) tevékenységi körének bővítéséről szóló előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet 
(7300 Komló, Kossuth Lajos u. 19.) tevékenységi körét az alábbi tevékenységekkel bővítse: 

 
0113 - Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumós növény termesztése 
0119 - Egyéb, nem évelő növény termesztése 
1071 - Kenyér; friss pékáru gyártása 
4778 - Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme 
4941 - Közúti áruszállítás 
8129 - Egyéb takarítás 
8130 - Zöldterület-kezelés 
9103 - Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése 

 
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szövetkezet közgyűlésén a 

tevékenységi kör 1. pontban foglalt tevékenységekkel való bővítését szavazatával támogassa, 
továbbá hogy a módosított alapszabályt és a kapcsolódó okiratokat aláírja.  

  
 Határid ő:  azonnal 

Felelős:  Polics József polgármester 
 

Komló, 2018. november 5. 
        Polics József   

       polgármester 
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