
K I V O N A T 

 
a képviselő-testület 2017. november 30-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 

 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

190/2017. (XI.30.) sz. határozata 

 

A Komlói Szociális Bolt átadása a Városgondokságtól a Komlói 

Tésztagyártó Szociális Szövetkezetnek és egyebek 

 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Gazdasági és településfejlesztési 

bizottság, a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság, 

valamint a Szociális és egészségügyi bizottság javaslatainak figyelembevételével – „A 

Komlói Szociális Bolt átadása a Városgondnokságtól a Komlói Tésztagyártó Szociális 

Szövetkezetnek és egyebek” című előterjesztést megtárgyalta. 

 

1. A képviselő-testület hozzájárul, hogy Komló Város Önkormányzat 

Városgondnokságától (7300 Komló, Kossuth Lajos u. 19.) a Komlói Tésztagyártó 

Szociális Szövetkezet (székhely: 7300 Komló, Kossuth Lajos u. 19.) a Komló 3561 

hrsz. alatt, a Vásárcsarnok üzlethelyiségében működő Komlói Szociális Bolt 

üzemeltetését 2017. december 31. napjával átvegye. 

 

2. A képviselő-testület felhatalmazza Komló Város Önkormányzat 

Városgondnokságának intézményvezetőjét arra, hogy a bolt eszközeit a Komlói 

Tésztagyártó Szociális Szövetkezet ingyenes használatába adja. A bolt árukészletét az 

intézmény az átadás napjával értékesíti a Szövetkezetnek nyilvántartási áron. 

 

3. A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a feladat átadásával Komló Város 

Önkormányzat Városgondnokságának vállalkozási tevékenysége 2017. december 31. 

napjával megszűnik. A tevékenység megszűnése az intézményi alapító okirat 

módosítását nem igényli. 

 

4. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Komlói Szociális Boltnak helyet adó 

Komló 3561 hrsz.-ú, „vásárcsarnok” elnevezésű ingatlant a Komlói Tésztagyártó 

Szociális Szövetkezet az alapszabályában telephelyként feltüntesse, és annak 

ténylegesen igénybe venni kívánt helyisége használatáról az ingatlankezelő 

Városgondnoksággal – az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló 

17/2011. (VI. 24.) sz. önkormányzati rendelet 20. § (3) bek. c) pontja és (4) bekezdése 

alapján – az ingyenes használatba adásról határozott idejű megállapodást kössön.  

 

Hozzájárul továbbá a Komló belterület 1209/A/16 hrsz.-ú, 110,51 m2 nagyságú 

ingatlan telephelyként történő feltüntetéséhez, valamint ahhoz, hogy az ingatlan 

ingyenes használatba adásról – a már hivatkozott önkormányzati rendelet alapján – 

határozott idejű megállapodást kössön.  

 



A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Szövetkezet alapszabályában foglalt 

tevékenységek a „4778 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme” és a „4711 Élelmiszer 

jellegű bolti vegyes kiskereskedelem” TEÁOR szerinti tevékenységekkel 

kiegészüljenek. 

 

5. A Vásárcsarnok rekonstrukciós munkálatai időszakára a Komlói Szociális Bolt 

elhelyezése külön javaslat alapján fog megtörténni.  

 

6. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az alapszabály és a kapcsolódó 

okiratok aláírására, valamint arra, hogy a nyilvántartásba vételi és az esetleges 

változásbejegyzési eljárásban szükséges, illetve a szövetkezet működésével 

összefüggő intézkedéseket, nyilatkozatokat az önkormányzat nevében megtegye. 

 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Polics József polgármester 

   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

   Bogyay László intézményvezető  

 

K.m.f. 
 

 

 

 

 

dr. Vaskó Ernő s.k.      Polics József s.k. 

   címzetes főjegyző          polgármester 

 

 
A kiadmány hiteléül: 
 


