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Az előterjesztés tárgya: A KOMLÓI BÁNYÁSZ Sportkör Kft. taggyűlési 

határozatainak és 2014. évi beszámolójának 

jóváhagyása 

  

  

Iktatószám: 5760/2015      Melléklet: 2 db 

 

A napirend előterjesztője: Polics József   polgármester 

 

Az előterjesztést készítette:     dr. Györkös Adrienn  jogi ügyintéző 

 

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 

 

Bizottság Hatáskör 

Gazdasági, településfejlesztési 

bizottság 

SZMSZ 1. sz. melléklet  

II/C  24. pont 

Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság SZMSZ 1. sz. melléklet  

IV/C  1. pont 

 

 

 

 

 

 

Egyéb megjegyzés: 

 
Meghívott: 

Ordas Miklós ügyvezető    KOMLÓI BÁNYÁSZ Sportkör Kft.  

7300 Komló, Pécsi út 44. 

 

         

Határozatot kapják:  

Ld. meghívott 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A KOMLÓI BÁNYÁSZ Sportkör Kft. 2015. május 26. napján tartott taggyűlésen tárgyalta és 

elfogadta a társaság 2014. évi beszámolóját.  

 

A Komlói Bányász Sport Klub (KBSK) által működtetett sportszakosztályok továbbműködésének 

biztosítása érdekében a Komló Sport Kft. 2013. július 1. napjával átvállalta a szakosztályok 

mindegyikének működtetését, kivéve a futball szakosztályét. 

A futball szakosztály jövőbeni működtetésének biztosítása érdekében önkormányzatunk a Komlói 

Bányász Sport Klubbal 15 és 5 %-os arányú, 20% részesedést biztosító közös tulajdonú üzletrészt 

szerzett az 500.000,- Ft törzstőkével újonnan létrejövő KOMLÓI BÁNYÁSZ Sportkör Kft.-ben. 

A társaság cégnyilvántartásba való bejegyzésére a Pécsi Törvényszék Cégbíróságának 2013. 

július 7. napján kelt végzésével került sor. 

 

A KOMLÓI BÁNYÁSZ Sportkör Kft. 1/2015. (V.26.) sz. taggyűlési határozatával a társaság 

2014. évi beszámolóját 18.425 eFt mérleg főösszeggel, 997 eFt adózás előtti eredménnyel és 

tekintettel arra, hogy a Kft. által fizetendő adó összege 50 e ft, 947 e Ft. mérleg szerinti 

eredménnyel fogadta el. A társaság tagjai a 2/2015. (V.26.) sz. taggyűlési határozattal úgy 

döntöttek, hogy osztalékot nem vesznek fel.  

 

A taggyűlési jegyzőkönyvet az előterjesztés 1. sz. melléklete, a társaság 2014. évi beszámolóját az 

előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a KOMLÓI BÁNYÁSZ Sportkör Kft. taggyűlési 

döntéseit tárgyalja meg és a határozathozatalok során leadott szavazataimmal együtt utólagosan 

hagyja jóvá.  

Az előterjesztést a gazdasági és településfejlesztési bizottság, valamint a pénzügyi és ellenőrzési 

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, a gazdasági és településfejlesztési bizottság, 

valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleménye alapján – megvitatta a KOMLÓI 

BÁNYÁSZ Sportkör Kft taggyűlésével kapcsolatos előterjesztést, és a következő határozatot 

hozza: 

 

A képviselő-testület megismerte és elfogadja a KOMLÓI BÁNYÁSZ Sportkör Kft 2014. évi 

beszámolóját, egyúttal utólagosan jóváhagyja a társaság 2015. május 26-án tartott taggyűlésén 

hozott 1-2/2015. (V.26.) számú határozatát, valamint a polgármester döntéshozatalok során 

leadott valamennyi szavazatát. 

 

Felkéri az ügyvezetést, hogy a társaság 2015. évi eredményéről legkésőbb 2016. június 30. 

napjáig adjon tájékoztatást a Képviselő-testület számára. 

 

Határidő: értelem szerint, 2016. június 30. 

Felelős:  Polics József polgármester 

   Ordas Miklós ügyvezető  

 

Komló, 2015. május 29. 

           Polics József 

          polgármester 
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1. sz. 

melléklet

 



 

 4 

2. sz. melléklet 
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