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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet igazgatóságának és felügyelőbizottságának 

mandátuma 2021. december 21-én lejárt. 

 

A szövetkezetből három tag távozott, Rabitovszky Bernadett, Bogyay László Attila és Fajcsi 

György. Helyükre három új tag kérte felvételét a szövetkezetbe: Szabó Barnabás, Simon 

Bernadett és Stepper Ildikó. 

 

Az új tagok felvételéről szóló döntést a szövetkezet a 2022. január 13-án megtartott közgyűlésén 

hozta meg. A közgyűlés hozzájárult, hogy az új tagok megvásárolják a kilépett tagok vagyoni 

hozzájárulását. 

 

A közgyűlés ezt követően megválasztotta az új igazgatósági tagokat, majd a felügyelőbizottságot 

is. A szövetkezet igazgatósági elnöki posztjának betöltését Feuerstahler Terézia jelenlegi elnök 5 

évre ismét vállalta, a másik két igazgatósági tag tisztségére a közgyűlés Szabó Barnabás és Simon 

Bernadett új tagokat választotta ugyancsak 5 évre.  

A felügyelőbizottság minden korábbi tagja ismét vállalta a megbízatást újabb 5 évre, így – más 

jelölt nem lévén – a közgyűlés egyhangúlag választotta meg őket, azaz Bareith Pétert a 

felügyelőbizottság elnökének, valamint Klesch Csillát és Polics Józsefet felügyelőbizottsági 

tagnak. Valamennyi vezető tisztségviselő és felügyelőbizottsági tag díjazás nélkül vállalta 

megbízatását. 

 

A közgyűlésen a szövetkezet önkormányzati tagja nevében magam is támogattam minden 

határozati javaslatot. A közgyűlésen meghozott döntéseket az előterjesztés 1. sz. mellékletét 

képező jegyzőkönyv tartalmazza. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy hagyja jóvá a szövetkezet közgyűlésén leadott 

szavazataimat! Az előterjesztést a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság tárgyalja, javaslatukat 

a bizottság elnöke szóban terjeszti a tisztelt Képviselő-testület elé. 

 

 

 

Határozati javaslat: 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint a Jogi, ügyrendi és 

közbeszerzési bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a „Komlói Tésztagyártó Start Szociális 

Szövetkezet alapszabályának módosítása, tisztségviselőinek megválasztása” c. előterjesztést, és 

az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület megismerte és elfogadja a Komlói Tésztagyártó Start Szociális 

Szövetkezet (Komló, Pécsi u. 51.) 2022. január 13-án meghozott, 1-5/2022. (01. 13.) 

számú közgyűlési határozatait. Így különösen hozzájárul Feuerstahler Terézia 

igazgatósági elnök, Szabó Barnabás és Simon Bernadett igazgatósági tagok, valamint 

Bareith Péter felügyelőbizottsági elnök, Klesch Csilla és Polics József felügyelőbizottsági 

tagok díjazás nélküli, 5 évre történő megválasztásához, és a mindezen változásoknak 

megfelelő alapszabály-módosításhoz. 
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2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy Komló Város 

Önkormányzat részéről minden szükséges nyilatkozatot megtegyen a változások 

cégbírósági átvezetése érdekében. 

 

Határidő: 2022. február 28. 

Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

Feuerstahler Terézia szövetkezeti elnök 

 

 

Komló, 2022. január 24.         

 

Polics József  

         polgármester 


