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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.) ügyvezetése 2020. 
október 6-án és 2020. október 16-án kelt leveleiben írásbeli szavazás érdekében kereste meg 
önkormányzatunkat. 
 
Az első megkeresés a Dél-Kom Nonprofit Kft ügyvezetőinek, valamint a cégvezetőnek 2020. 
évi módosított prémiumfeladatai, a második a Kft. felügyelőbizottságának ügyrendje 
elfogadása tárgyában hívja fel szavazásra a tagokat. 
 
Az előterjesztéseket és a leadott szavazataimat az előterjesztések sorrendjében az 1-2. sz. 
mellékletek tartalmazzák. 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés, valamint a Jogi, ügyrendi és 
közbeszerzési bizottság véleménye alapján hagyja jóvá az írásbeli felhívás alapján 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 Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság véleménye alapján – megvitatta a Dél-Kom Nonprofit Kft. határozati javaslatairól 
történő döntéssel kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
 

1. A Képviselő-testület jóváhagyólag tudomásul veszi a polgármesternek az 1. és 2. számú 
melléklet szerinti határozati javaslatokra írásban leadott szavazatait. A Képviselő-
testület felkéri a polgármestert, hogy a társaság által meghozott határozatokról a soron 
következő képviselő-testületi ülésen tájékoztassa a képviselőket.  

 
 

Határid ő: 2020. november 15. 
Felelős:  Biró Péter ügyvezető  

dr. Leitol Csaba ügyvezető  
 

 
 
Komló, 2020. október 21. 
 
 
        Polics József 
        polgármester 
 






































