
K I V O N A T 

 
a képviselő-testület 2017. február 2-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 

 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

8/2017. (II.2.) sz. határozata 

 

A Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet alapszabályának módosítása 

 
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 Szövetkezet alapításáról szóló előterjesztést megtárgyalta. 

 

1. A képviselő-testület az alapítók által 2016. december 21-én elfogadott alapszabályt, az 

alakuló közgyűlés jegyzőkönyvét, az alakuló közgyűlésen meghozott személyi és más 

döntéseket – a polgármester ott leadott szavazatával együtt – megismerte és 

jóváhagyja. 

 

2. A képviselő-testület a 195/2016. (XII. 15.) számú határozatát az alábbiak szerint 

módosítja: 

 

- A jegyzett tőke alapításkori nagyságát 80.000,-Ft-ban, azaz nyolcvanezer 

forintban határozza meg.  

- A tagok személyenként 10.000,-Ft, azaz tízezer forint pénzbeli vagyoni 

hozzájárulást teljesítenek oly módon, hogy a természetes személy tagok 

hozzájárulásuk 30 %-át, az Önkormányzat 100%-át 2017. január 10. napjáig, a 

fennmaradó részt egy éven belül bocsátják a szövetkezet rendelkezésére. 

- Komló Város Önkormányzata hozzájárul a tevékenység telephelyéül szolgáló 

ingatlan (Komló 1208/A/16 hrsz.-ú, természetben 7300 Komló, Pécsi u. 49. szám 

alatt található „egyéb helyiség”) ingyenes használatához 2017. március 1-jétől 

azzal, hogy abból 11,25 m
2
 a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) 

Komlói Tankerülete használatában áll, ezért a Komlói Szociális Szövetkezet 

használati joga a használati megosztásnak megfelelően, a fennmaradó 102,53 m
2
-

re terjed ki.  

- Hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a Komló 3853 hrsz.-ú, a természetben 7300 

Komló, Kossuth L. u. 19. szám alatt található „kivett üzem” elnevezésű ingatlant a 

szövetkezet székhelyként feltüntesse, és annak ténylegesen igénybe venni kívánt 

része 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 megállapodást kössön.  

 

A módosítás a 195/2016. (XII. 15.) számú határozat egyéb rendelkezéseit nem 

érinti. 

 



3. A képviselő-testület a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező 2. számú 

mellékletben csatolt, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt 

megismerte és elfogadja. 

 

4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat mint 

szövetkezeti tag képviseletében a cégbírósági bejegyzést követően, de legkorábban 

2017. március 1-jei hatállyal a szövetkezet közgyűlésén szavazza meg a szövetkezet 

alapszabályának módosítását a 2. pont szerinti telephely feltüntetése érdekében. 

 

5. Felhatalmazza a polgármestert a módosított 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. 

 

6. Felkéri a szövetkezet igazgatóságának elnökét, hogy a változásokkal kapcsolatos 

adminisztratív intézkedéseket tegye meg. 

 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Polics József polgármester 

   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

   Feuerstahler Terézia elnök 
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