
E L Ő T E R J E S Z T É S 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2020. február 20-án 
tartandó ülésére  

 
Az előterjesztés tárgya: A DÉL-KOM Nonprofit Kft. taggyűlési határozatainak 

jóváhagyása 
 
 

Iktatószám: 139-2/2020. Melléklet: 8 db 
 
A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: Kispálné Salamon Éva  vagyonnyilvántartó  
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
 

Bizottság Hatáskör 

Pénzügyi, gazdasági és ellenőrzési 
bizottság 

SZMSZ 1. sz. melléklet  
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
(rövidített elnevezés: Dél-Kom Nonprofit Kft., 7632 Pécs, Siklósi u. 52.) 2020. január 27. 
napján tartott taggyűlésén módosította társasági szerződését, visszahívta Englóner László 
ügyvezetőt és új felügyelőbizottsági tagokat választott dr. Bokor Károly és Bognár Sándor 
személyében. A taggyűlésen az önkormányzat képviseletében adtam le szavazatimat. 
 
A taggyűlésről készült jegyzőkönyvet az 1. sz. melléklet, a kapcsolódó taggyűlési anyagokat a 
2-6. sz. mellékletek tartalmazzák. A taggyűlési határozatok alapján meghozott 
társaságiszerződés-módosításokat a 7. sz. melléklet, az egységes szerkezetű társasági 
szerződést a 8. sz. melléklet tartalmazza. 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés, valamint a Pénzügyi, gazdasági és 
ellenőrzési bizottság véleménye alapján hagyja jóvá a taggyűlési határozatokat és a taggyűlésen 
leadott szavazataimat! 
 
 
H a t á r o z a t i   j a v a s l a t: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése és a Pénzügyi és ellenőrzési és gazdasági 
bizottság véleménye alapján – megvitatta a DÉL-KOM Nonprofit Kft. taggyűlési 
határozatainak jóváhagyásával kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
 

1. A képviselő-testület jóváhagyólag tudomásul veszi a társaság 2020. január 27-én 
megtartott taggyűlése által hozott 1-3/2020. (01. 27.) számú határozatokat és a 
polgármesternek a döntéshozatal során leadott szavazatait.  

 
Felkéri az ügyvezetést, hogy a társaság 2019. évi beszámolójáról, közhasznúsági 
jelentéséről és ezek mellékleteiről – azok megtárgyalása céljából - legkésőbb 2020. május 
31. napjáig tájékoztassa a képviselő-testületet. 

 
 

Határid ő: 2020. május 31. 
Felelős:  Biró Péter ügyvezető  

Leitol Csaba ügyvezető  
 
 
Komló, 2020. február 12. 
 
 
        Polics József 
        polgármester 
 











Meghívó 
 
 
A Dél-Kom Nonprofit Kft. Taggyűlésének 2020.01.27. napján 10 órai  kezdettel tartandó 

ülésére a társaság székhelyére (7632 Pécs, Siklósi út 52. II.e. 207.) a javasolt napirendi pontok 

megtárgyalására ezennel összehívom. 

Az ülés várható időtartama: 1 óra 

Javasolt napirendi pontok: 
 
1. Társasági szerződés módosítása, üveghulladék hasznosítási ágazat megszüntetése 
2.  Ügyvezető visszahívása, munkaviszonyának megszüntetése 
3. FEB Tag megválasztása 
 
 
Megjelenésére feltétlenül számítok. 

Pécs, 2020. január 13. 

       Biró Péter ügyvezető 
Dél-Kom Nonprofit Kft 

            
     
 

Kapják: 

• Mohács Város Önkormányzata 
• Komló Város Önkormányzata 
• Dombóvár Város Önkormányzata 
• Bonyhád Város Önkormányzata 
• Dr. Kiss Tibor tulajdonosi képviselő (BIOKOM Nonprofit Kft.) 
• TVH Audit Kft. (Rappai Ágnes könyvvizsgáló)  

 
 
  



Társasági szerződés- módosítás 
 
A Cg. 02-09-064556 szám alatt a Pécsi Törvényszék Cégbíróságán bejegyzett Dél-Kom Dél-
Dunántúli Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződését 
alulírt tagok az alábbiak szerint módosítjuk: 
 
1. A társasági szerződés 13. pontja az alábbiakra módosul: 
 
13. Az ügyvezetés és képviselet 
13.1. A Társaság irányításával kapcsolatos olyan döntések meghozatalára, amelyek nem 
tartoznak a taggyűlés hatáskörébe a vezető tisztségviselők jogosultak. Az ügyvezetői 
megbízatás határozatlan időre szól.  Az ügyvezető feladatait személyesen köteles ellátni a 
társaság érdekeinek megfelelően. 
 
13.2. A Társaság ügyvezetői: 
 
13.2.1.:  2016. január 1. napjától kezdődően határozatlan időre Biró Péter (anyja neve: Kovács 
Mária, születetési hely, idő: Szekszárd, 1970.02.05; adóazonosító jele: 8376550675) 7761 
Kozármisleny, Ibolya utca 4. szám alatti lakos, aki munkaviszony keretében látja el az 
ügyvezetői feladatokat 
 
13.2.2.: 2017. augusztus 1. napjától kezdődően határozatlan időre Dr. Leitol Csaba (születési 
hely, idő: Komló, 1965.03.31., anyja neve: Kontár Elza) 7634 Pécs, Galagonya dűlő 53. szám 
alatti lakos aki, munkaviszony keretében látja el az ügyvezetői feladatokat 
 
Az ügyvezető képviseleti jogának korlátozása, megosztása, és nyilatkozatának feltételhez 
vagy jóváhagyáshoz kötése harmadik személyekkel szemben nem hatályos, azonban a 
Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott hatáskör túllépése esetén a Társasággal 
szembeni felelőssége megállapítható. Az ügyvezetők önállóan jogosultak az ügyvezetés 
körében eljárni, azzal, hogy bármelyikük a másik ügyvezető tervezett vagy már megtett 
intézkedése ellen tiltakozhat. Ebben az esetben a tiltakozást a taggyűlés bírálja el, a taggyűlés 
döntéséig a tervezett intézkedés nem hajtható végre. 
 
Az ügyvezető a megbízatást külön nyilatkozatban fogadja el, amelyben kijelenti, hogy vele 
szemben a Ptk 3:115.§- ban foglalt összeférhetetlenségi, a Ptk. 3:22.§-ban írt kizáró okok nem 
állnak fenn, továbbá eltiltás hatálya alatt nem áll. 
 
 
2. A társasági szerződés 15. pontja az alábbiakra módosul: 
 
15. Cégjegyzés 
Az ügyvezetők önállóan, Mayer Edit cégvezető együttes cégjegyzésre jogosult, továbbá 
együttes cégjegyzési joggal rendelkezik Gálfi Andrea, Paizs József, a társaság munkavállalói. 
A társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat Dr. Leitol Csaba ügyvezető valamint 
Biró Péter ügyvezető önállóan gyakorolja 
Záradék: Egyéb itt nem szabályozott kérdésekben a hatályos társasági szerződésben foglaltak 
az irányadók.  
 
Pécs, 2020. január …. 
 



 
BIOKOM Nonprofit Kft.    Mohács Város Önkormányzata 
képv: Dr. Kiss Tibor ügyvezető   képv: Csorbai Ferenc Polgármester 
   
 
 
Komló Város Önkormányzata    Bonyhád Város Önkormányzata 
képv: Polics József Polgármester képv: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi Polgármester                  
 
 
 
 
Dombóvár Város Önkormányzata 
képv: Pintér Szilárd Polgármester 
 
 
 
 
Ellenjegyzem:  
 
dr. Krasz Mária ügyvéd 
7621 Pécs, Mária utca 20/A. 
Pécs, 2020.január … 
KASZ 36064077 
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BIOKOM Ncnprofrt Kft.
Dr. Kiss Tibor iigyvezetd rdszdre

7632 Pdcs, Sikldsi tit 52.

Ikt.sz.: 21670-1 120 1 9

Tisztett flgrvezetd 0rl

A D€l-Kom Nonprofit Kn. t6bbs6gi tulajdonos{nnk, * BIOKOM Nonprofit Kft.-t 6s

kepviseletiben kdrem Ont, hogy a Ddl-Kom Nonprofit Kft. soron k0vetkezd taggyirldsere

terjessze eki a trirsasagi szerzddds m6dosit{sat, amelynek cilja, hogy a Kft.-ben rij megbizott

iigyvezet6 kerilljOn megv{lasztdsra,

Pecs Megyei Jogir Vdros Onkormdnyzatrinak prefer6lt cdlja a kOmyezeti ipar, hangsrilyozottrn

a hullad€kanyagok gyiijtCse, szillitAsa ds kezel€se is ezen belttl folyamatba tett projektje az

iiveghullad€k hasznosit{sa, feldolgoz6sa. A m{sodnyersa$yag biztositdsihoz Pdcs Megyei Jogt
Y{rosa szuksdgesnek tartja az iiveghulladdk minCl hatekonyabb Ssszegy0jtdsdt ds a

feldolgoz6ba tdrt€n6 elj uttatris{t.
Ezen cdlkitrizds megval6sitasrihoz indokoltnak l6torn, hogy a Del-Kom Nonprofit Kft. rnegl€v6

k6t vezetfl tiszts€gviseliije mellett a harmadik iigyvezet6 az dveghulladdlc' mint

mrisodnyersanyag bixositi{siival, az el6k€szitds teljes k$r& megszervezisdvel legyen megbizva.

Fontosnak tartom, hogy a tarsasdgi szerzdd€sben ds a Szervezeti €s Mtik$disi Szabilyzatban

viligosan hatrirol6djanak el a k6zvetlendl a tdrsasrig 6tfog6 irrinyitrisihoz, a k0zszolg6itatrishoz

tartoz6 valamint a fent cmlitett projekthez kapcsol6d6 hataskOr0k.

Kdrem, hogy a felk€rdsemnek tegyen eleget 6s inditvanyornat a Ddl-Korn Nonprofit Kft.

tulajdonosai €s a Feltigyeld Bizottsriga r€szire ktldje rne& a szfiks€ges modositrisokat a

Tarsasdg Taggyiildse el6 terjessze be,

Pdcs,20l9. dprilis 10.

B lOKOfvl Nonprofir Kfr. i

2019 MAJ. t t.

sz6m:\6,-\'oe+

Dr. Piva Zsolt
Polg{rmester
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