
 

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

2022. október 18-án 
tartandó rendkívüli ülésére 

 
Az előterjesztés tárgya: A KOMLÓI BÁNYÁSZ Sportkör Kft. taggyűlési 

határozatainak és 2021. évi beszámolójának 
jóváhagyása 

  
  
Iktatószám: 10416/2022       Melléklet: 2 db 
 
A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
 
Az előterjesztést készítette:      dr. Pap-Györkös Adrienn jogi ügyintéző 
          
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
Bizottság Hatáskör 
Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság 

SzMSz. 1. melléklet 3.3.10. 

  
 
 

 

 
 
 
Egyéb megjegyzés: 
 
Meghívott: 
Ordas Ivett ügyvezető     KOMLÓI BÁNYÁSZ Sportkör Kft.  

7300 Komló, Pécsi út 44. 
 
         
Határozatot kapják:  
Ld. meghívott 
 

 
 
 
 



 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A KOMLÓI BÁNYÁSZ Sportkör Kft. 2022. május 30. napján tartott taggyűlésen tárgyalta és 
1/2022. sz. taggyűlési határozatával elfogadta a társaság 2021. évi beszámolóját. A taggyűlési 
döntéshozatalt igenlő szavazatommal támogattam.  
 
A beszámolót a társaság 204.392e Ft mérlegfőösszeggel és 2.762e Ft adózott eredménnyel 
fogadta el.  
A társaság tagjai a 2/2022. sz. taggyűlési határozattal úgy döntöttek, hogy osztalékot nem 
vesznek fel.  
 
A társaság 2021. évi beszámolóját az előterjesztés 1. sz. melléklete, míg az annak elfogadásáról 
szóló határozatot tartalmazó jegyzőkönyvet az előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a KOMLÓI BÁNYÁSZ Sportkör Kft. 2021. évi 
beszámolóját – az illetékes bizottság véleményének figyelembevételével - tárgyalja meg, és azt 
- a határozathozatal során leadott szavazatommal együtt - utólagosan hagyja jóvá.  
 
 
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 – megtárgyalta a KOMLÓI BÁNYÁSZ Sportkör Kft. 
taggyűlésével kapcsolatos előterjesztést, és a következő határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület megismerte és elfogadja a KOMLÓI BÁNYÁSZ Sportkör Kft. 
2021. évi beszámolóját, egyúttal utólagosan jóváhagyja a társaság 2022. május 30-án 
tartott taggyűlésén hozott 1-2/2022. számú határozatait, valamint a polgármesternek a 
döntéshozatalok során leadott szavazatait. 

 
2. Felkéri az ügyvezetést, hogy a társaság 2022. évi gazdálkodásáról legkésőbb 2023. 

június 30. napjáig adjon tájékoztatást a Képviselő-testület számára. 
 

Határid ő: 2023. június 30. 
Felelős:  Polics József polgármester 
   Ordas Ivett ügyvezető  

 
Komló, 2022. október 10. 
 
 
             Polics József 
             polgármester 
  



1. sz. melléklet 
 

 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



2. sz. melléklet 

 


