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

2019. január 21. napján  
tartandó rendkívüli ülésére  

 
Az előterjesztés tárgya: A Komlói Fűtőerőmű Zrt. felügyelőbizottsági tagjának 

megválasztása 
 
 

Iktatószám: 607/2019. Melléklet: 3 db 
 
A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: Kispálné Salamon Éva vagyonnyilvántartó 
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
 

Bizottság Hatáskör 

Pénzügyi és ellenőrzési bizottság SZMSZ 1. sz. melléklet  
IV./C 1.  pont 

Gazdasági és településfejlesztési 
bizottság 

SZMSZ 1. sz melléklet 
II/C 24. pont  

  
  
 
Egyéb megjegyzés: 
 
Meghívott: 
 
Mayerhoff Attila igazgatóság elnöke  Komlói Fűtőerőmű Zrt.  

7300 Komló, Bem u. 24.  
 

 
 
 
Határozatot kapják: 
Ld.: meghívott 
  
 
 
 
 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Komlói Fűtőerőmű Zrt. felügyelő bizottsági tagjai közül Pálfi László 2019. február 28-i 
hatállyal írásban lemondott a tisztségéről. (Megbízatása eredetileg 2019. december 31. napjáig 
szólt.)  
 
A 100%-os önkormányzati tulajdonban álló Komlói Fűtőerőmű Zrt. felügyelőbizottságát az 
Alapító hozta létre, annak érdekében, hogy az ügyvezetést a cég érdekeinek megóvása 
céljából ellenőrizze. A lemondás miatt megszűnő tisztség szükségessé teszi a 
felügyelőbizottság új tagjának megválasztását. Az alapszabály IX. 1. pontja értelmében a 
felügyelő bizottság tagjait az Alapító 5 évre választja. A választási ciklus alatt kapott 
megbízás az eredeti testületi megbízás végéig szól. 
 
Ennek megfelelően javaslom, hogy az új tag megválasztása – a felügyelő bizottság 
mandátumához igazodóan – 2019. március 1-től 2019. december 31. napjáig terjedő 
mandátummal, a lemondó tag tiszteletdíjával azonos mértékben (48.500,-Ft/hó) történjen. 
 
A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 46. § (2) bekezdés b) pontjában és az SZMSZ 12. § (3) bekezdésében foglaltakra 
tekintettel az érintett írásos kérelme alapján zárt ülést tart. Az érintettek zárt ülés tartására 
vonatkozó írásos kérelmet a testületi anyag kiküldéséig nem terjesztettek elő. 
 
Az előterjesztést a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a Gazdasági és 
településfejlesztési bizottság tárgyalja, véleményét a testületi ülésen ismerteti. 
 
H a t á r o z a t i   j a v a s l a t: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a pénzügyi és ellenőrzési bizottság, 
valamint a gazdasági és településfejlesztési bizottság véleménye alapján – megvitatta a 
társaság felügyelőbizottságát érintő személyi változással kapcsolatos előterjesztést és a 
következő határozatot hozza: 
 
1. A képviselő-testület Pálfi László (an.: Baráth Ilona, lakcím: 7300 Komló, Hársfa utca 3.) 

2019. február 28-i hatállyal történő lemondását a felügyelő bizottsági tagi tisztségéről 
elfogadja, és helyette 2019. március 1. és 2019. december 31. napja közötti időszakra 
bruttó 48.500,-Ft/hó tiszteletdíj megállapítása mellett …………………………………… -
t felügyelő bizottsági tagnak megválasztja. 

 
2. Felkéri a Komlói Fűtőerőmű Zrt. ügyvezetését, hogy az alapító okirat módosításának 

cégbírósági átvezetése iránt intézkedjen.  
 
3. Felhatalmazza a polgármestert az alapítói határozat kibocsátására. 
 

Határid ő: azonnal 
Felelős:  Polics József polgármester 
   Mayerhoff Attila igazgatóság elnöke 

 
Komló, 2019. január 16. 
        Polics József 
        polgármester 


