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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2015. április 9. napján közgyűlést tartott. A 
közgyűlés alkalmával Genczler István igazgatósági elnök bejelentette, hogy 2015. április 1. 
napjával munkaviszonya megszűnt a BIOKOM-nál. Erre tekintettel kérte, hogy a közgyűlés 
fogadja el 2015. április 10. nappal történő lemondását a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit 
Zrt. igazgatósági elnöki tisztségéről. 
 
A közgyűlés alkalmával a résztvevők elismerték Genczler István lelkiismeretes és 
felelősségteljes munkáját és köszönetüket fejezték ki az általa nyújtott szakmai segítségért.  
Bíró Péter, a „DÉL-KOM” Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Kft. képviselőjeként 
bejelentette, hogy a DÉL-KOM Kft. Borbás Károlyt (szül: Sellye, 1965. 11. 16., an: Papp 
Mária, Lakcím: 7626 Pécs, Mandula utca 1/1), kívánja delegálni az igazgatóságba. A 
lemondott igazgatósági tag megbízatása 2015. december 31. napjáig tartott volna, így az 
újonnan megválasztott igazgatósági tag megbízatásának ideje is ehhez az időponthoz 
igazodik. 
 
Amennyiben a képviselő-testület jóváhagyja Borbás Károly igazgatósági taggá történő 
megválasztását, úgy az igazgatóság a képviselő-testületi ülést követően ülést tart, melyen az 
igazgatóság megválasztja az új elnökét.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és döntsön a Komlói 
Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. igazgatóságában bekövetkezett személyi változásról.  
 
Az előterjesztést a Pénzügyi 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, a pénzügyi és ellenőrzési bizottság, 
valamint a gazdasági és településfejlesztési bizottság véleménye alapján – megvitatta a 
Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. igazgatóságában bekövetkezett személyi 
változásról szóló előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
 

1. A képviselő-testület megköszöni Genczler István eddigi igazgatósági elnöki munkáját 
és elfogadja a 2015. április 10. nappal történő lemondását. 
 

2. A képviselő-testület jóváhagyja a DÉL-KOM Kft. által delegált Borbás Károlynak - 
7626 Pécs, Mandula utca 1./1. szám alatti lakosnak - a társaság igazgatósági taggá 
történő megválasztását a 2015. május 8. napjától 2015. december 31. napjáig tartó 
időszakra vonatkozóan. Az igazgatóság tagjai e tisztségükből eredő feladataikat 
tiszteletdíj nélkül látják el. 

 
3. Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a társaságok ügyvezetését 

tájékoztassa.  
 



4. Felkéri a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. ügyvezetését, hogy az igazgatóság 
személyi összetételében bekövetkezett változás miatt szükségessé vált alapszabály 
módosítás cégbírósági átvezetése iránt intézkedjen.  

 
Határid ő: azonnal 
Felelős:  Polics József polgármester 
   Folkner Károly cégvezető 

 
Komló, 2015. április 29. 
 
        Polics József 
        polgármester 
 


