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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Komló és Térsége Fejlesztési Kft. 2011. április 28. napján taggyűlést tartott, 
amelyen Golyák Jánosné ügyvezető tájékoztatta a tulajdonosokat a társaság átadás-
átvételéről, illetve arról, hogy az átvett dokumentumok alapján a társaság pénzügyi és 
vagyoni helyzetének felmérése folyamatban van, de annak befejezésére további időre 
van szükség. A társaság 2010. évi beszámolója és mérlege még nem készült el, azt a 
májusban soron következő taggyűlés tárgyalja. Az előzetes adatokból azonban kitűnik, 
hogy a cég pénzügyi helyzete lesújtó. A társaság 2010. október 31. napjáig több, mint 
24 millió forint tartozást halmozott fel. A pénzügyi-vagyoni helyzettel kapcsolatos 
pontos adatok és a társaság pontosan meghatározott kötelezettségei csak a következő 
taggyűlésen tárgyalandó beszámoló és mérleg ismeretében válnak teljesen átláthatóvá. 
 
A cégvezető tájékoztatást adott arról is, hogy a cégbíróság hiánypótlást rendelt el 
cégvezetőváltással kapcsolatos eljárásban, és hogy a cégbíróság 2010. évben két 
alkalommal törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményezett a céggel szemben. A 
hiánypótlás és a törvényességi felügyeleti felszólítás teljesítése érdekében a társaság 
taggyűlése két döntést hozott. A taggyűlés döntéseit tartalmazó jegyzőkönyvkivonatot 
az előterjesztés melléklete tartalmazza. Mivel az előterjesztés napján a taggyűlési 
jegyzőkönyv leírása még folyamatban van, az előterjesztés mellékletét nem a teljes 
jegyzőkönyv csak annak taggyűlési határozatokat tartalmazó kivonata képezi. 
 
Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy az ügyvezető által összehívott taggyűlés 
időpontja miatt előzetes képviselő-testületi felhatalmazás kérésére nem volt lehetőség. 
A jegyzőkönyvben rögzített döntéseket, mint a társaság érdekében szükséges 
intézkedéseket támogattam, azonban szavazatom érvényességéhez – mivel az a 
társasági szerződés módosításával jár - a T. Képviselő-testület jóváhagyása szükséges. 
Erre tekintettel kérem, hogy a T. Képviselő-testület a társaság 2011. április 28-i 
taggyűlési jegyzőkönyvében foglalt döntéseket és ezzel leadott szavazataimat utólag 
hagyja jóvá. 
 
Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottság, valamint a Gazdasági, 
Településfejlesztési Bizottság tárgyalja, véleményét a testületi ülésen ismerteti. 
 
 
 
H a t á r o z a t i   j a v a s l a t: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése és a Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési 
Bizottság, valamint a Gazdasági, Településfejlesztési Bizottság véleménye alapján – 
megvitatta a Komló és Térsége Fejlesztési Non-profit Kft. taggyűlési határozatainak 
jóváhagyásával kapcsolatos előterjesztést.  
 
A képviselő-testület a következő határozatot hozza: 
 



A képviselő-testület a társaság 2011. április 28-i taggyűlési döntéseivel egyetért, a 
polgármester támogató szavazatával meghozott döntéseket jóváhagyólag tudomásul 
veszi.   
 
Felhívja a társaság ügyvezetését, hogy a társasági szerződés módosítása és a 
cégbírósági eljárás lefolytatása érdekében járjon el. 
 

Határidő: 2011. június 30., illetve értelem szerint 
Felelős: Golyák Jánosné ügyvezető 

 
 

Komló, 2011. április 28. 
 
 
        Polics József 
        polgármester 
 



       1. sz. melléklet 
JEGYZŐKÖNYV - Kivonat 

 
mely készült Komló, 2011. április 28. napján, 9:00 órakor Komlói Fűtőerőmű Zrt. I. emeleti 
tárgyaló termében, a Komló és Térsége Fejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlésén. 
 
Vida János köszönti a megjelenteket. A jelenlévők egyhangúlag megszavazták Vida Jánost levezető 
elnöknek, Polics Józsefet jegyzőkönyv hitelesítőnek, Noviczki Ildikót jegyzőkönyvvezetőnek. A 
levezető elnök megállapítja, hogy a taggyűlésen a jelenléti ívhez csatolt tulajdoni hányad kimutatás 
szerint a törzstőke 100,00 %-a képviselve van, az ülés határozatképes. Vida János ismerteti az ülés 
napirendi pontjait: 
 

1. Beszámoló az előző taggyűlés során kijelölt határidőn belüli (2011.03.18.) teljes 
vagyon átadás-átvételéről. 

2. Előzetes beszámoló a társaság pénzügyi helyzetéről. 
3. Egyebek 

A napirendi pontokat a jelenlévők elfogadták, új napirendi pont nem került felvételére. 
 
Jelen vannak: 
Komló Város Önkormányzata képviseletében  Polics József polgármester 
       dr. Haraszti Katalin 
Komló és Térsége Fejlesztési KNKft. képviseletében Golyák Jánosné 
Komlói Fűtőerőmű Zrt. képviseletében   Vida János 
Pannon Hőerőmű Zrt. képviseletében   Dr. Papp Szilvia mh. 
Szigetvári Takarékszövetkezet képviseletében  Kozmáry Péter mh. 
Dr. Németh Gábor 
Bertuck Kft. képviseletében    Pásztó Csaba 
Noviczki Ildikó      jegyzőkönyvvezető 
 
 
1. napirendi pont: 
Vida János levezető elnök felkérte Golyák Jánosnét, hogy tájékoztatassa a jelenlévőket a teljes 
vagyon átadás-átvétellel kapcsolatban. 
Golyák Jánosné: a beszámoló minden érdekelt számára előzetesen kiküldésre került. Fizikai 
értelemben az átadás-átvétel megtörtént. A dokumentumok tételes tartalmi, jogszabályi megfelelősségi 
áttekintésére az eltelt 1 hónap időtartam kevésnek bizonyult. Nagyon időigényes feladat, az előző 
könyvelő iroda 2011. június 30-ig vállalja a kft. könyvelését.  A beszámolóban szereplő, a 
gazdálkodásról szóló kimutatás helytálló, a könyvvizsgáló által jóváhagyott anyag. 2007. óta 
folyamatosan szabálytalanul működik a társaság, hiszen a saját tőke nagysága a jegyzett tőke alá 
csökkent. Mivel a társaság sok pályázatban vett részt, így fenntartási költezettségei is keletkezetek, 
mely az ellenőrzés során derült ki.  
Polics József: A kiküldött beszámolóból egyértelműen látszik a társaság szabálytalan működése. Az 
ellenőrzés folyamán újabb és újabb problémák merülnek fel. Az éves beszámoló megtartásáig 
fontosnak tartja ezek rendezését; a tisztakép kialakítását a társaságról, erre 1 hónap türelmi időt 
javasol. 
 
Dr. Németh Gábor: 2010. február 18-án a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 1074-
1/2010-5400 számú határozatában a társaság törlésre került a magán-munkaközvetítői 
nyilvántartásból. 2010. május 28-ai taggyűlés elhatározta ennek a tevékenységnek a megszűntetését, 
de a Cégbíróságnál ennek a törlése nem került szabályszerűen kérvényezésre. A Cégbíróság 
törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményezett a társassággal szemben, pontosan két alkalommal, 
melynek a társaság a mai napig nem tett eleget. 2011. április 22-én Fehérné dr. Bárdos Aliz ügyvéd 
vette át a Cégbíróságtól érkezett újbóli megkeresést. Kéri a taggyűlést, hogy fentiek alapján a társaság 
cégjegyzékében főtevékenységként szereplő munkaközvetítést, időszaki munkaerő közvetítést és egyéb 
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emberi erőforrás ellátás-, gazdálkodás tevékenység törlésének kezdeményezéséről dönteni 
szíveskedjenek. 
Javasolja, hogy az „Időszaki munkaerő közvetítés”, a cégnyilvántartás szerinti „főtevékenység” 
feltüntetése kerüljön törlésre, továbbá az „Időszaki munkaerő közvetítése” és „Egyéb emberi erőforrás 
ellátás-, gazdálkodás” tevékenységi körök kerüljenek törlésre.  
A taggyűlés nyílt, egyhangú szavazással a javaslatot elfogadja és meghozza a 12/2011.(04.28.) számú 
határozatát, mely szerint a társaság tevékenységi körei között főtevékenységként szereplő 
„Munkaközvetítés” tevékenységi kör, továbbá az „Időszaki munkaerő közvetítése” és „Egyéb 
emberi erőforrás ellátás-, gazdálkodás” tevékenységi körök kerüljenek törlésre. 
 
 
Dr. Haraszti Katalin ismerteti a Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 02-09-074349/29 sz. 
végzését, melynek lényeges tartalma szerint az ügyvezető cserével kapcsolatos változásbejegyzés 
iránti eljárásban nem egyértelmű, hogy a Jankovics Antal ügyvezető megbízása megszűnt-e és ha igen 
milyen módon.  
Emlékeztetőül tájékoztatja a taggyűlést, hogy 2010. november 29-én Jankovics Antal lemondott 
ügyvezetői beosztásáról, melyet a taggyűlés elfogadott. Mivel új ügyvezetőként Golyák Jánosnét 
akkori FEB tagsága miatt nem választhatta meg törvényesen, Jankovics Antal 2011. január 28-ig 
ügyvivőként látta el az ügyvezetői feladatokat. A 2011. február 23-án a taggyűlés Golyák Jánosnét 
2011. június 30. napjáig megválasztotta a társaság ügyvezetőjéül, aki megbízásos jogviszonyban, 
díjazás nélkül látja e tevékenységet.  A taggyűlés megállapítja, hogy 2011. január 29. és február 22. 
között nem volt a társaságnak ügyvezetője, ezért javasolja, hogy ezen időpont közti képviseleti 
jogviszony nélküli időszakban a társaság által hozott intézkedéseket a tagok gyűlése hagyja jóvá. A 
taggyűlés a tájékoztatást tudomásul veszi, a javaslatot pedig nyílt, egyhangú szavazással elfogadja és 
meghozza a 13/2011.(04.28.) számú taggyűlési határozatát, mely szerint Golyák Jánosné 
ügyvezetőként való bejegyzését 2011. február 23-tól 2011. június 30. napjáig szóló határozott 
időtartammal kell bejegyezni, valamint a 2011. január 29. és február 22. közti képviseleti 
jogviszony nélküli időszakban a társaság által hozott intézkedéseket jóváhagyja. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
Vida János s.k. Polics József s.k.  
levezető elnök 
 

Komló Város Önkormányzat 
képviseletében 
jegyzőkönyv hitelesítő 
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