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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Komló-Habilitas Termelő és Értékesítő Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. január 18. 
napján tartott taggyűlésén 1-4/2013. (01.18.) számú határozataival döntött a 2012. 
évben módosított cégnyilvántartásról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 
szóló 2006. évi V. törvénynek (Ctv-nek) megfelelő, adminisztratív és kötelezően 
elvégzendő társasági-szerződés módosításokról.  
A taggyűlési jegyzőkönyvet az előterjesztés 1. számú melléklete, a társasági szerződés 
módosítását a 2. számú melléklet tartalmazza. 
 
Javaslom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület a Komló-Habilitas Kft. fent hivatkozott 
társasági szerződést módosító taggyűlési határozatait és Borbás Sándor delegált 
képviselő szavazatait utólagosan hagyja jóvá.  
 
Az előterjesztést a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság, valamint a Gazdasági, 
településfejlesztési bizottság véleményezi, álláspontját 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-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. január 18-i taggyűlési 
határozatainak jóváhagyásával kapcsolatos előterjesztést. 
 
A képviselő-testület jóváhagyólag tudomásul veszi a társaság 2013. január 18-i 
taggyűlésén elfogadott 1-4/2013. (01.18.) számú társasági szerződést módosító 
határozatait és Borbás Sándor delegált képviselő taggyűlésen leadott szavazatait.  
 
Felkéri az ügyvezetést, hogy a társasági szerződés módosítás cégbírósági 
nyilvántartáson történt átvezetéséről tájékoztassa a képviselő-testületet. 
 

Határidő: értelem szerint 
Felelős:  Wágner László és Wágner Zita ügyvezetők  

 
Komló, 2013. február 7. 
 
 
        Polics József 
        Polgármester 
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