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A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: dr. Haraszti Katalin jogi ügyintéző  
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
 

Bizottság Hatáskör 
Gazdasági, településfejlesztési 
bizottság 

SZMSZ 1. sz. melléklet  
II/C  30. pont 

Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság SZMSZ 1. sz. melléklet  
IV/C  8. pont 

  
  
 
Egyéb megjegyzés: 
 
Meghívott: 
Wágner László és Wágner Zita ügyvezetők 7300 Komló, Juhász Gy. u. 2. 
 
 
Határozatot kapják: 
Ld.: meghívottak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Legutóbbi ülésén a Tisztelt Képviselő-testület 32/2013. (II.21.) számú határozatával 
jóváhagyta a Komló-Habilitas Termelő és Értékesítő Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. 
január 18. napján tartott taggyűlésén hozott 1-4/2013. (01.18.) számú határozatait.  
A taggyűlés 1/2013 (01.18.) és 4/2013. (01.18.) számú határozataival döntött a 
társaság honlap címének és elektronikus levélcímének megváltoztatásáról is. Mivel az 
elektronikus elérhetőségek változása a társasági szerződés módosítását igényelte, az 
ügyvezetés a Pécsi Törvényszék Cégbírósága előtt változásbejegyzési eljárást 
kezdeményezett. 
 
A változásbejegyzési eljárás során a cégbíróság hiánypótlásra felszólító végzésében 
rámutatott, hogy a közhasznú társaság e-mail és a weblap címének változása miatt 
szükséges társasági szerződésmódosítás szükségessé teszi a társasági szerződés 
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. követelményeinek megfelelő átdolgozását. 
(A végzés az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.) 
 
A hiánypótló végzésben foglaltak teljesítése értekében a Komló-Habilitas Kft. 2013. 
március 1. napján rendkívüli taggyűlést tartott. A taggyűlés úgy határozott, hogy a 
társaság elektronikus elérhetőségeinek módosítását és a cégbírósági kérelmét 
részlegesen visszavonja, az elektronikus elérhetőségekre vonatkozó társasági 
szerződés módosítását felbontja. A taggyűlés döntésének indoka, hogy az új 
jogszabályi feltételeknek való megfelelés igazolása, a közszolgáltatási szerződés 
megkötése, és ennek megfelelően a társasági szerződés módosítása a cégbírósági 
végzésben biztosított 45 napon belül nem biztosítható. 
(A taggyűlési jegyzőkönyv és a társasági szerződés módosítását felbontó megállapodás 
az előterjesztés 2. számú mellékletét képezi.) 
 
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. március 1-i taggyűlési 
határozatainak jóváhagyásával kapcsolatos előterjesztést. 
 
A képviselő-testület jóváhagyólag tudomásul veszi a társaság 2013. március 1-i 
taggyűlésén elfogadott 1/2013. (03.01.) számú határozatát és Borbás Sándor delegált 



képviselő taggyűlésen leadott szavazatait. A képviselő-testület egyetért az 1/2013. 
(01.18.) és 4/2013. (01.18.) számú taggyűlési határozatok visszamenőleges hatályon 
kívül helyezésével, az elektronikus elérhetőségekkel kapcsolatos szerződésmódosítás 
felbontásával, a cégbírósághoz benyújtott kérelem részleges visszavonásával.  
 
Felkéri az ügyvezetést, hogy a társasági szerződést az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 
CLXXV. tv. követelményeinek megfelelően a törvényben foglalt határidőig dolgozza 
át, és elfogadásra terjessze a taggyűlés elé.   
 

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

 
Komló, 2013. március 4. 
 
 
        Polics József 
        polgármester 
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