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Bizottság Hatáskör 
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Egyéb megjegyzés: 
 
Meghívott: 
Golyák Jánosné ügyvezető 7300 Komló, Bem utca 24. 
 
 
Határozatot kapják: 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Carboker Kft. 2011. június 24. napján taggyűlést tartott. A taggyűlés Golyák Jánosné 
ügyvezetőt és a felügyelő bizottsági tagokat (Kispál Jenő, Bíró Pál és Kolozsvári Sándor) - 
2011. június 30. napján lejárt megbízatásaikra tekintettel -  2011. december 31. napjáig 
tiszteletdíj megállapítása nélkül újból megválasztotta.   
A taggyűlés jóváhagyta a102/2011. (V.26.)  sz. képviselő-testületi határozattal elfogadott, 
komlói 2413/33. hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos ajándékozás és adásvételi szerződéseket.  
A társaság adótartozásáról szóló tájékoztatás elfogadása mellett a taggyűlés döntött a 
Carboker Kft. nevének megváltozásáról, mert a 2011. június hónapban az ipari park címet a 
Komlói Fűtőerőmű Zrt. szerezte meg.  Erre tekintettel a „Carboker Ipari Park Üzemeltető 
Kft.” neve „Carboker Kft-re” változik.  
 
Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy az ügyvezető által összehívott taggyűlés 
időpontja miatt előzetes képviselő-testületi felhatalmazás kérésére nem volt lehetőség. A 
mellékelt jegyzőkönyvben rögzített döntéseket, mint a társaság érdekében szükséges 
intézkedéseket támogattam, azonban szavazatom érvényességéhez a T. Képviselő-testület 
jóváhagyása szükséges. Erre tekintettel kérem, hogy a T. Képviselő-testület a társaság 2011. 
június 24-i taggyűlési jegyzőkönyvében foglalt döntéseket, illetve a döntések során leadott 
szavazataimat utólag hagyja jóvá. 
 
Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottság, valamint a Gazdasági és 
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, és Településfejlesztési Bizottság véleménye alapján – 
megvitatta a Carboker Kft. taggyűlési határozatainak jóváhagyásával kapcsolatos 
előterjesztést, és a következő határozatot hozza: 
 
A képviselő-testület a Carboker Kft. 2011. június 24. napján tartott taggyűlésének  
határozatait [8-11.(VI. 24.) sz.] jóváhagyólag tudomásul veszi, egyúttal a polgármester 
határozathozatalkor leadott szavazatait utólagosan jóváhagyja.  
 
Felhívja a társaság ügyvezetését, hogy a társasági szerződés módosítása és a cégbírósági 
eljárás lefolytatása érdekében járjon el.  
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Golyák Jánosné ügyvezető 
 
 
Komló, 2011. július 25. 
 
 
        Polics József 
        polgármester 
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