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IV/C  9. pont 
Gazdasági, településfejlesztési 
bizottság 

SZMSZ 1. sz melléklet 
II/C 21.,31. pont  

  
  
 
Egyéb megjegyzés: 
 
Meghívott: 
Golyák Jánosné ügyvezető 7300 Komló, Bem utca 24. 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Carboker Kft. taggyűlése 2011. június 24. tartott ülésén 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 döntött továbbá az ipari parki cím 
átadása miatti névváltozásról, amely következtében a „Carboker Ipari Park Üzemeltető Kft.” 
neve „Carboker Kft-re” változik.  
 
A társaság fenti taggyűlési döntéseit a Tisztelt Képviselő-testület 150/2011. (VII.28.) számú 
határozatával jóváhagyta. A változás bejegyzési eljárás során a cégbíróság hiánypótlást 
rendelt el, tekintettel arra, hogy a felügyelő bizottsági tagok megválasztására nem kerülhetett 
volna sor, mert a taggyűlési meghívón nem szerepelt tételesen a felügyelő bizottsági tagok 
megválasztására vonatkozó napirendi pont. A hiánypótlásra nyitva álló határidő alatt a 
megválasztott felügyelő bizottsági tagok közül ketten (Kispál Jenő és Kolozsvári Sándor) 
jelezték, hogy nem kívánják a tisztséget betölteni.  A hiánypótlás nem teljesítésére tekintettel 
a cégbíróság elutasította a változásbejegyzési iránti kérelmet. Ezért a legutóbbi taggyűlésen 
hozott döntéseket újra meg kell hozni, amely döntések meghozatalára az ügyvivő ügyvezető 
írásbeli szavazást kezdeményezett.  
 
Fentiekre tekintettel kérem, hogy Golyák Jánosné 2011. július 1. napjától 2011. december 31. 
napjáig tartó időszakra, tiszteletdíj megállapítása nélküli ügyvezetővé történő 
újraválasztására, továbbá az Ipari Park cím átadása miatt a cég névváltozásával kapcsolatos 
szavazat leadására a Tisztelt Képviselő-testület adjon felhatalmazást.   
 
Mivel a két korábbi felügyelő bizottsági tag nem vállalja a tisztséget, két új tagot kell 
választani. Kérem, hogy a 2011. július 1. és 2011. december 31. napja közötti időszakra Bíró 
Pál, Borbás Sándor és Kupás Tamás Levente felügyelő bizottsági tagként történő 
megválasztására adjon felhatalmazást a Tisztelt Képviselő-testület.  
Az önkormányzatokról szóló 1990. évi LVX tv. (Ötv.) összeférhetetlenségi szabályait az 
alpolgármesterre is alkalmazni kell, ezért az Ötv.  33./A§ (2) bb) pontja értelmében Kupás 
Tamás Levente, mint alpolgármester felügyelő bizottsági taggá választásához a képviselő-
testület jóváhagyása szükséges.  
 
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 Carboker Kft. taggyűlési határozatainak jóváhagyásával kapcsolatos előterjesztést, és a 
következő határozatot hozza: 
 
A képviselő-testület a Carboker Kft. taggyűlési döntésének meghozatala érdekében 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a „Carboker  Ipari Park Üzemeltető Kft.” nevének 
„Carboker Kft-re” változását megszavazza. Felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy a 
2011. július 1. és 2011. december 31. napja közötti időtartamra – tiszteletdíj megállapítása 



nélkül – Golyák Jánosné ügyvezetővé, Biró Pál, Borbás Sándor és Kupás Tamás Levente 
felügyelő bizottsági taggá történő megválasztását szavazatával támogassa. 
 
Kupás Tamás Levente felügyelő bizottsági tagságának létesítéséhez a képviselő-testület 
hozzájárul.  
 
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. október 20. 
 
 
        Polics József 
        polgármester 
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