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Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 

Bizottság Hatáskör 

Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság 

SzMSz. 1. melléklet III. C.) 10.  
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          7300 Komló, Juhász Gyula utca 2. 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2021. május 20. napján tartott taggyűlésén  
elfogadta a társaság 2020. évi pénzügyi beszámolóját (1. sz. melléklet), annak kiegészítő 
mellékletét (2. sz. melléklet), a társaság közhasznúsági jelentését (3. sz. melléklet). A 
taggyűlésen részt vettem, a döntéseket igenlő szavazatommal támogattam (jegyzőkönyv: 4. 
sz. melléklet). 
 
A Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2020. évben átlagosan 74 fő megváltozott 
munkaképességű munkavállalót, ezen belül 41 fő értelmi fogyatékost foglalkoztatott. A 2020. 
december 31-én állományban lévő 72 fő főből 55 fő nyílt munkaerőpiacon nem 
foglalkoztatható. A társaság tevékenysége a megváltozott munkaképességű emberek 
foglalkoztatását és esélyegyenlőségük biztosítását szolgálja. 
 
A társaság 2020-ban védett szervezeti szerződés keretében, pályázat alapján 108.563.045,- Ft 
rehabilitációs költségtámogatásban. E minisztériumi támogatást a társaság bér- és járulék-, 
valamint további működési jellegű költségek finanszírozására fordította. 
 
Foglalkoztatás bővítésére a munkaügyi központ pályázata keretében további 1.505.000,-Ft 
támogatást kapott, melyet teljes egészében a támogatott 2 fő személyi jellegű kiadásaira 
fordított.  
 
A társaság taggyűlése 1/2021. (05.20.) sz. határozatával fogadta el a 2020. évi beszámolóját, a 
végleges mérleg- és eredmény kimutatást, valamint a közhasznúsági jelentést. A Kft. adózott 
eredménye 3.515 e Ft. 
 
A Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési anyagát az előterjesztés 1-4. sz. 
mellékletei képezik, amelyek terjedelmi okokból elektronikus formában kerülnek 
megküldésre. A taggyűlés eredeti dokumentációja hivatali időben megtekinthető a Komlói 
Közös Önkormányzati Hivatal 105-ös irodájában. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.-vel 
kapcsolatos előterjesztést tárgyalja meg, és döntsön a határozati javaslat elfogadásáról! 
 
Az előterjesztést a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság véleményezi.  
 
 
H a t á r o z a t i   j a v a s l a t: 
 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, valamint a Jogi, ügyrendi és 
közbeszerzési bizottság véleménye alapján – megvitatta a Komló-Habilitas Nonprofit 
Közhasznú Kft. taggyűlési határozatainak és 2020. évi beszámolójának és közhasznúsági 
jelentésének jóváhagyásával kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület megismerte és elfogadja a társaság 2020. évi beszámolóját, 
közhasznúsági jelentését és mellékleteit, valamint az egyéb kapcsolódó 
dokumentumokat. 
 



2. A Képviselő-testület jóváhagyólag tudomásul veszi a társaság 2021. május 20-i 
taggyűlése által hozott 1-4/2021. (05.20.) számú határozatokat és a polgármester 
döntéshozatal során leadott valamennyi szavazatát.  

 
3. A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetést, hogy a társaság 2021. évi beszámolójáról, 

közhasznúsági jelentéséről és ezek mellékleteiről – azok megtárgyalása céljából – 
legkésőbb 2022. június 30. napjáig tájékoztassa a Képviselő-testületet. 

 
Határid ő: 2022. június 30. 
Felelős:  Wágner László és Wágner Zita ügyvezetők  

 
 
Komló, 2021. szeptember 16. 
 
 
        Polics József 
        polgármester 
 


























































































