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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2018. február 19. napján összevont igazgatósági, 
felügyelőbizottsági és alapítói ülést tartott. Az összevont ülés tárgyalta és elfogadta a társaság 
2018. évi üzleti tervét, melyet az előterjesztés melléklete tartalmaz. Mayerhoff Attila 
igazgatósági elnök értékelte továbbá a 2017. év IV. negyedévét, amit a melléklet úgyszintén 
tartalmaz. Ugyanezen az ülésen megszületett az 1/2018. (II.19.) számú alapítói határozat is az 
üzleti terv elfogadásáról. 
 
A 2018. évi üzleti terv alapján a társaság 48,4 millió forintos üzemi eredmény mellett 26,46 
millió forint adózott eredményt tervez. 
  
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést a gazdasági és 
településfejlesztési, valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság javaslatainak 
figyelembevételével tárgyalja meg, és fogadja el a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2018. évi üzleti 
tervét, valamint hagyja jóvá az általam mint alapítói képviselő által meghozott határozatot. 
 
 
H a t á r o z a t i     j a v a s l a t: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében a gazdasági és településfejlesztési, 
valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság javaslatainak figyelembevételével – a Komlói 
Fűtőerőmű Zrt. 2018. évi üzleti tervéről szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
1. A képviselő-testület mint a Komlói Fűtőerőmű Zrt. egyedüli részvényesi jogainak 

gyakorlója elfogadja a társaság 2018. évi üzleti tervét. 
 
A képviselő-testület jóváhagyólag tudomásul veszi a társaság 1/2018. (II.19.) számú 
igazgatósági és az 1/2018. (II. 19.) számú felügyelőbizottsági határozatait, valamint az 
1/2018. (II.19.) számú alapítói határozatot. 
 

 
Határid ő: 2019. február 28. 
Felelős:  Polics József polgármester 

  Mayerhoff Attila igazgatósági elnök  
 
 
Komló, 2018. március 1. 
 
 
 
        Polics József   

       polgármester 
















































