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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2016. május 23. napján tartott taggyűlésén 
elfogadta a társaság 2015. évi pénzügyi beszámolóját, annak kiegészítő mellékletét, a társaság 
közhasznúsági jelentését, a független könyvvizsgálói jelentést, továbbá elfogadta Wágner Zita 
ügyvezető igazgató jutalmazására tett javaslatot. A taggyűlésen részt vettem, a döntéseket 
igenlő szavazatommal támogattam.  
 
A Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2015. évben átlagosan 79 fő megváltozott 
munkaképességű dolgozót, ezen belül 41 fő értelmi fogyatékos munkavállalót foglalkoztatott. 
A 79 főből 55 fő nyílt munkaerő piacon nem foglalkoztatható. A társaság tevékenysége a 
megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatását és esélyegyenlőségük biztosítását 
szolgálja. 
 
A társaság 2015-ben védett szervezeti szerződés keretében, pályázat alapján 87.987.411,- Ft 
rehabilitációs költségtámogatásban, illetve egyszeri támogatásként további 401.418,- Ft 
rehabilitációs költségtámogatásban részesült a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól. 
E miniszteri támogatásokat a társaság bér és járulék, valamint további működési jellegű 
költségek finanszírozására fordította. 
 
Alapvető képzések lebonyolítására 49.895.413 Ft támogatást kapott az Emberi Erőforrások 
Minisztériumától a Kft., melyet oktatótermek kialakítására illetve informatikai eszközök 
beszerzésére fordítottak. A képzésen résztvevő 53 főből 44 fő sikeres vizsgát tett.  
 
A társaság taggyűlése 1-2/2016. (05. 23.) sz. határozataival fogadta el a 2015. évi egyszerűsített 
beszámolót, a végleges mérleg- és eredmény kimutatást, valamint a közhasznúsági jelentést. A 
Kft. mérleg szerinti eredménye 6745 e Ft, melyet a taggyűlés eredménytartalékba helyezett. Az 
előző évhez képest jelentős mértékben emelkedett a társaság mérleg szerinti eredménye, ami 
2014. évben 236e Ft volt.  
A taggyűlés a 3/2015 (05.23.) számú határozatával elfogadta, hogy a közhasznúsági jelentés 
nyilvánosságra hozatala 2016. június 30. napjáig megtörténik a társaság weboldalán, a 
www.komlohabilitas.hu oldalon. A társaság 4/2016. (05.23.) sz. határozatával elfogadta a 2015. 
évre vonatkozó független könyvvizsgálói jelentést. Ezt követően a tagok tárgyaltak majd 
egyhangú szavazással 5/2016. (05.23.) számú határozatot hoztak melyben elfogadták Wágner 
Zita ügyvezető igazgató jutalmazására tett javaslatot.  
 
A Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési anyagát az előterjesztés 1-5 sz. 
mellékletei képezik, amelyek terjedelmi okokból elektronikus formában kerülnek megküldésre. 
A taggyűlés eredeti dokumentációja hivatali időben megtekinthető a Komlói Közös 
Önkormányzati Hivatal 228-as irodájában. 
 
Az előterjesztést a pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a gazdasági és 
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, a pénzügyi és ellenőrzési bizottság, 
valamint a gazdasági és településfejlesztési bizottság véleménye alapján – megvitatta a Komló-
Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési határozatainak és 2015. évi beszámolójának és 



közhasznúsági jelentésének, valamint társasági szerződése módosításának jóváhagyásával 
kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
 

1. A képviselő-testület megismerte és elfogadja a társaság 2015. évi beszámolóját, 
közhasznúsági jelentését és mellékleteit, valamint a független könyvvizsgálói jelentést 
és az egyéb kapcsolódó dokumentumokat. 
 

2. A képviselő-testület jóváhagyólag tudomásul veszi a társaság 2016. május 23-i 
taggyűlése által hozott 1-5/2016. (05.23.) számú határozatokat és a polgármester 
döntéshozatal során leadott valamennyi szavazatát.  

 
 

Felkéri az ügyvezetést, hogy a társaság 2016. évi beszámolójáról, közhasznúsági 
jelentéséről és ezek mellékleteiről – azok megtárgyalása céljából - legkésőbb 2017. június 
30. napjáig tájékoztassa a képviselő-testületet. 

 
 

Határid ő: értelem szerint 
Felelős:  Wágner László és Wágner Zita ügyvezetők  

 
 
Komló, 2016. június 9.  
 
 
        Polics József 
        polgármester 
 








































































