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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2020. január 28. napján tartott taggyűlésén 
megválasztotta új felügyelőbizottságát, és egyéb, a társaság működésével kapcsolatos 
döntéseket hozott. 
 
A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság 122/2019. (XII.11.) JÜKB határozata alapján a 
képviselő-testület a Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottságába tagként 
Perleczky Boglárka 7300 Komló, Bajcsy-Zsilinszky utca 23. szám alatti lakost jelölte, akinek 
megválasztása a taggyűlésen megtörtént. 
 
A taggyűlésről készült jegyzőkönyvet az 1. sz. melléklet tartalmazza. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság 
véleményének figyelembevételével tárgyalja meg az előterjesztést, és döntsön a határozati 
javaslat elfogadásáról!  
 
 
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 Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 
taggyűlési határozatainak jóváhagyásával kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozza: 
 
 

1. A képviselő-testület jóváhagyólag tudomásul veszi a társaság 2020. január 28-án 
megtartott taggyűlése által hozott 1-2/2020. (01. 28.) 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:  Wágner László és Wágner Zita ügyvezetők  

 
 
Komló, 2020. február 11. 
 
 
        Polics József 
        polgármester 
 






