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Az előterjesztés tárgya: A Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet 2018. 
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Iktatószám: 7387/2019. Melléklet: 2 db 
 

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: Dr. Steiner Melinda jogi tanácsadó 
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Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
 

Bizottság Hatáskör 

Gazdasági és településfejlesztési bizottság
  
 

SZMSZ 1. sz. melléklet II/C 24. pont 

Pénzügyi és ellenőrzési bizottság SZMSZ 1. sz. melléklet IV/C 1. pont 
  

 
Egyéb megjegyzés: 
 
 
 
Meghívott: 
Feuerstahler Terézia igazgatóság elnöke – Komlói Tésztagyártó Szociális 
Szövetkezet 
e-mail: muszak@kvgondnoksag.hu 
 
Határozatot kapják: 
Ld.: meghívott 
 

 



 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet (székhely: 7300 Komló, Kossuth L. u. 19.) 2019. 
május 20. napján tartott ülésén a szövetkezet közgyűlése megtárgyalta és 2/2019. (05. 20.) 
számú határozatával elfogadta a szövetkezet 2018. évi beszámolóját. A közgyűlési 
jegyzőkönyv az előterjesztés 1. számú, míg a beszámoló és kiegészítő melléklete az 
előterjesztés 2. sz. mellékletét képezi.  
 
Az egyszerűsített beszámoló mérlegből és eredmény-kimutatásból, valamint kiegészítő 
mellékletből áll. A mérleg szerint a források és eszközök egyező végösszege 15.537 ezer forint, 
az adózott eredmény 1.328 ezer Ft. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést a pénzügyi és ellenőrzési bizottság, 
valamint a gazdasági és településfejlesztési bizottság javaslatának figyelembevételével vitassa 
meg és döntsön annak elfogadásáról.  
 
Határozati javaslat: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése és a pénzügyi és ellenőrzési bizottság, 
valamint a gazdasági és településfejlesztési bizottság véleménye alapján – megvitatta a Komlói 
Tésztagyártó Szociális Szövetkezet 2018. évi beszámolójával kapcsolatos előterjesztést, és az 
alábbi határozatot hozza: 
 

1. A képviselő-testület tudomásul veszi a Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet 
közgyűlésének 2019. május 20. napján hozott 2/2019. (05. 20.) számú határozatát, és a 
szövetkezet 2018. évi beszámolóját elfogadja. 

 
A Képviselő-testület felkéri az igazgatóságot, hogy a szövetkezet 2019. évi beszámolójáról és 
mellékleteiről legkésőbb 2020. június 30. napjáig tájékoztassa a képviselő-testületet. 
 
Határid ő:  2020. június 30. 

 
Felelős:  Polics József polgármester 

 Feuerstahler Terézia igazgatósági elnök 
 
 
Komló, 2019. június 12. 

     Polics József 
     polgármester 






























