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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Komló-Habilitas Termelő és Értékesítő Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottsági tagjainak 
megbízatása 2016. január 12-én lejár, ezért szükséges újraválasztani őket. A hagyományoknak 
megfelelően a felügyelőbizottságba egy főt önkormányzatunk delegál. A felügyelőbizottság tagjai 
jelenleg: Wittmerné Tóth Judit, Herbertné Sipos Csilla és Mink Ernő.  
 
A társaság 2015. december 7-én tartandó taggyűlésén kíván dönteni a felügyelőbizottsági tagok 
személyéről. A cégvezetéssel történt egyeztetés eredményeként a felügyelőbizottság változatlan 
személyi összetételben, és továbbra is tiszteletdíj megállapítása nélkül kerülne előterjesztésre. A 
javaslat szerint a felügyelőbizottsági tagok megbízatása – a többi önkormányzati érdekeltségű 
céghez hasonlóan – 2019. december 31. napjáig tartana.  
 
A társaság taggyűlése a képviselő-testületi ülést megelőzően lesz, amennyiben a fent ismertetett 
előterjesztéstől eltérő döntés születne, a napirendi pontot tárgyaló bizottságokat és a képviselő-
testületet tájékoztatom.  
 
A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 46. § (2) bekezdés b) pontjában és az SZMSZ 12. § (3) bekezdésében foglaltakra 
tekintettel az érintett írásos kérelme alapján zárt ülést tart. Az érintettek zárt ülés tartására 
vonatkozó írásos kérelmet a testületi anyag kiküldéséig nem terjesztettek elő. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést a gazdasági és településfejlesztési 
bizottság, valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembevételével 
tárgyalja, és a határozati javaslatot támogatni szíveskedjék!  
 
 
H a t á r o z a t i   j a v a s l a t: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése Gazdasági és településfejlesztési bizottság, 
valamint a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, véleménye alapján – megvitatta a Komló-Habilitas 
Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelő-bizottsági tagjainak megválasztásával kapcsolatos 
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A képviselő-testület egyetért azzal, hogy 2016. január 13. napja és 2019. december 31. 
napja közötti időszakban a Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelő 
bizottságának tagjai – tiszteletdíj megállapítása nélkül - Wittmerné Tóth Judit, Herbertné 
Sipos Csilla és Mink Ernő legyenek.  

 
2. A képviselő-testület a polgármester Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2015. 

december 7-i taggyűlésén leadott szavazatát utólagosan jóváhagyja.  
 

Felkéri a társaság ügyvezetését, hogy kezdeményezzen a társasági szerződés módosításával 
összefüggő változásbejegyzési eljárást az illetékes törvényszék cégbírósága előtt. 
 

Határid ő: értelem szerint 
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Komló, 2015. december 1. 
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