
 

Módosító javaslat előterjesztői jogon  
 
Tárgy:  A DÉL-KOM Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosítása és taggyűlési határozatai 
Mellékletek: 2 db 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület 2017. október 26-án tartandó ülésének „A DÉL-KOM Nonprofit Kft. 
társasági szerződésének módosítása és taggyűlési határozatai” tárgyú előterjesztése bizottsági 
tárgyalása során merült fel, hogy a DÉL-KOM Nonprofit Kft. kettős ügyvezetésével kapcsolatos 
társasági szerződés módosításáról nem született képviselő-testületi döntés. A DÉL-KOM Np. Kft. 
ezzel kapcsolatos előzetes megkeresést nem küldött önkormányzatunknak, a társasági szerződés 
módosításáról szóló okiratot személyesen juttatta el hozzám aláírásra 2017. július 6-án. A 
társasági szerződés módosítását aláírtam (3. sz. melléklet), annak képviselő-testületi jóváhagyása 
azonban még nem történt meg.  
 
A DÉL-KOM Np. Kft. kettős ügyvezetéssel kapcsolatos adatváltozása a cégjegyzéken már 
átvezetésre került (Komló Város Önkormányzat a 0,00084%-os üzletrészéhez igazodó szavazati 
arányával a döntést érdemben nem befolyásolhatta volna). Ezzel együtt a társasági szerződés 
módosítása csak képviselő-testületi jóváhagyással érvényes. Megkeresésemre a DÉL-KOM Np. 
Kft. a módosításra vonatkozó előterjesztést pótlólag megküldte (4. sz. melléklet), mely indoklást 
tartalmaz a kettős ügyvezetés létrehozására. 
 
Fentiekre tekintettel a már előterjesztett határozati javaslatot az alábbiak szerinti módosított 
formában javaslom tárgyalni és elfogadni. A módosításokat a javaslat kiemelten, vastagított, dőlt 
betűvel jelölten tartalmazza: 
 
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 DÉL-KOM 
Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosítása és taggyűlési határozatai” című előterjesztést, 
és a következő határozatot hozza: 
 
1. A képviselő-testület megismerte és elfogadja a Dél-Kom Nonprofit Kft. társasági 

szerződésének 2017. július 6-án kelt, a kettős ügyvezetés létrehozásáról szóló, valamint a 
Bóly 504 hrsz.-ú fióktelep megszűnése miatti, a társasági szerződés 1.4. pontját érintő 
módosítását. A társasági szerződés polgármester általi aláírását utólagosan jóváhagyja. 

 
2. A képviselő-testület megismerte és elfogadja a Dél-Kom Nonprofit Kft.-nek a Leitol Csaba 

ügyvezető díjazásával és a Felügyelő Bizottság ügyrendjével kapcsolatos határozati 
javaslatait, és a polgármester ezekkel kapcsolatos elfogadó szavazatait utólagosan 
jóváhagyja. 

 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
 Bíró Péter ügyvezető 

 Leitol Csaba ügyvezető    
 
Komló, 2017. október 25.   
         Polics József 
         polgármester 


