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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Dél-Kom Nonprofit Kft. (7632 Pécs, Siklósi út 52.) döntéshozatalához, illetve társasági 
szerződése módosításához – tagsági jogviszonya alapján – Komló Város Önkormányzatának 
szavazata is szükséges. Ennek megfelelően a Dél-Kom Np. Kft. 2017. októberében érkezett 
megkeresései és azok mellékletei alapján T. Képviselő-testületnek döntést kell hoznia. 
 
Az első megkeresés (1. sz. melléklet) a Dél-Kom Np. Kft. társasági szerződésének 
módosításával kapcsolatos: a cég Bóly 504 hrsz.-ú fióktelepe megszűnt, mely módosítást a 
társasági szerződésen is át kell vezetni. Tekintettel arra, hogy a módosítás a ténybeli változás 
egyszerű jogi „lekövetése”, a társasági szerződés módosítását Komló Város Önkormányzat 
képviseletében aláírtam, melyhez a Tisztelt Képviselő-testület utólagos jóváhagyását kérem. 
 
A második megkeresés (2. számú melléklet) Leitol Csaba ügyvezető díjazásával, valamint a 
felügyelő bizottság ügyrendjének elfogadásával kapcsolatos döntések meghozatalára irányult. 
Leitol Csaba díjazásának megállapítását a 2017. augusztus 1. óta létesített kettős ügyvezetés 
indokolja. A határozati javaslat szerint Leitol Csaba díjazása megegyezik Bíró Péter 
ügyvezető díjazásával. A társaság az írásbeli szavazáshoz a szavazólapok kézhezvételt követő 
8 napon belüli visszaküldését kérte, ezért a szavazólapokat – a határozati javaslatnak 
megfelelően – írtam alá. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2017. október 11-én 
aláírt szavazólapokon leadott elfogadó szavazataimat 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 
DÉL-KOM Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosítása és taggyűlési határozatai” 
című kapcsolatos előterjesztést, és a következő határozatot hozza: 
 

1. A képviselő-testület megismerte és elfogadja a Dél-Kom Nonprofit Kft. társasági 
szerződésének a Bóly 504 hrsz.-ú fióktelep megszűnése miatti 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 19. 
                     Polics József 
          polgármester 

































 
 
 
 
 
Komló Város Önkormányzata            Pécs, 2017.. 
        
 
7300 Komló 
Városház tér 3. 
          
Tárgy: Taggyűlés tartása nélküli határozathozatal 

 
 
Tisztelt Tulajdonos! 
 
 
A Dél-Kom Nonprofit Kft. (H-7632 Pécs, Siklósi út 52.), képviseletében a Társasági 
szerződés 12. pontjában foglaltak szerint ezennel taggyűlés tartása nélküli írásbeli 
határozathozatalt kezdeményezek a jelen levelem mellékleteként foglalt határozat-tervezet 
szerint  
 
- A Dél-Kom Nonprofit Kft.-nél kettős ügyvezetés létesítése, Leitol Csaba ügyvezetőként 
történő megválasztása   
 
Indokolás: A BIOKOM Nonprofit Kft. kezdeményezte, hogy az NHKV Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
által elvárt integrációs folyamata következtében egyre bővülő szolgáltatási területtel és bővülő 
létesítmény állománnyal rendelkező Dél-Kom Nonprofit Kft.-t két ügyvezető irányítsa. A 
Társaság NHKV Zrt. általi, szolgáltatási díjon keresztül megvalósuló finanszírozását döntően 
befolyásolja a hulladékkezelés módja és színvonala, különös figyelemmel a hulladékkezelés 
területén kialakuló fokozódó elvárásokra. A jelenlegi ügyvezető a közszolgáltatással 
összefüggő feladatokat, míg a 2017. augusztus 1. napjától megválasztásra kerülő ügyvezető a 
hulladékkezelés/létesítményüzemeltetés feladatait látná el. 
A BIOKOM Nonprofit Kft. javaslata szerint 2017. augusztus 1. napjától határozatlan időre 
megválasztásra kerülne Leitol Csaba, a BIOKOM jelenlegi műszaki igazgatója, aki a 
hulladékgazdálkodás, létesítményüzemeltetés terén évtizedes tapasztalattal rendelkezik.  
Kérjük a csatolt dokumentáció alapján a fentiekkel kapcsolatban döntését meghozni.  
 
A Társasági szerződés hivatkozott pontja az alábbiak szerint rendelkezik: 
 
12..Határozathozatal Taggyűlés tartása nélkül 
 
12.1. A tagok taggyűlés tartása nélkül is határozhatnak bármely a taggyűlés hatáskörébe 
tartozó ügyben.  Az ilyen határozathozatalt az ügyvezető a határozat tervezetének a tagok 
részére történő megküldésével kezdeményezi. A tagok számára a tervezet kézhezvételétől 
számított legalább 15 napos határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat megküldjék az 
ügyvezető részére. 

a.) A határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot 
megküldenek az ügyvezető részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag jelenléte a 



határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén. Bármely tag kezdeményezésére 
az ügyvezető köteles a taggyűlést összehívni a határozati javaslat megtárgyalása érdekében.   

 
b.) A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő 8 napon belül – ha valamennyi 
tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától 
számított 8 napon belül - az ügyvezető megállapítja a szavazás eredményét, és azt további 8 
napon belül közli a tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha 
valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja. 

 
12.2. Az egyes tagokat megillető szavazatok száma: 

Cégnév: BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság   
szavazatszám: 9397 
Név: Mohács Város Önkormányzata 
szavazatszám.  600 
Név: Komló Város Önkormányzata 
szavazatszám: 1 
Név: Bonyhád Város Önkormányzata: 
szavazatszám: 1 
Név: Dombóvár Város Önkormányzata 
szavazatszám: 1 

 
Kérem, hogy a mellékelten megküldött szavazólapot a Tisztelt Tulajdonos a leadott szavazat 
feltüntetésével annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a Társaság részére fax útján (+ 
72 805 333), postai úton, vagy egyéb kézbesítés útján (H-7632 Pécs, Siklósi út 52.) 
visszaküldeni szíveskedjen. 
 
Melléklet: 
 

- 1 pl. szavazólap  
- 1 pl. társasági szerződés-módosítás  

 
Üdvözlettel: 

 
 
            Biró Péter 
            ügyvezető  
            
     


