
 

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

2019. június 20-án 
tartandó ülésére  

 
Az előterjesztés tárgya: A Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2018. évi 

beszámolójának jóváhagyása 
 
 

Iktatószám: 1710-2/2019. Melléklet: 4 db 
 
A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: Kispálné Salamon Éva vagyonnyilvántartó 
 Dr. Steiner Melinda jogi tanácsadó  
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
 

Bizottság Hatáskör 

Gazdasági és településfejlesztési 
bizottság 

SZMSZ 1. sz. melléklet  
II/C 24. pont 

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

  
  
 
Egyéb megjegyzés: 
 
Meghívott: 
Folkner Károly cégvezető     Komlói Városgazdálkodási Zrt. 
        7300 Komló, Bem J. u. 24. 
 
 
Határozatot kapják: 
Ld.: meghívottak 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. (KVG Zrt.) 2019. május 16. napján közgyűlést 
tartott, melyen tárgyalta és - a felügyelő bizottság, valamint az igazgatóság javaslatára - 
elfogadta a társaság 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját.  
 
A közgyűlés jegyzőkönyvét az előterjesztés 1. sz. melléklete, a 2018. évi beszámolót a 2. sz., a 
kiegészítő mellékletet a 3. sz., a könyvvizsgálói jelentést a 4. sz. melléklet tartalmazza. Az 
előterjesztés mellékletei terjedelmi okok miatt elektronikus formában kerülnek megküldésre, 
eredetben megtekinthetők a hivatal 228. irodájában. 
 
A társaság közgyűlése az 1/2019. (05.16.) sz. határozatával a Komlói Városgazdálkodási 
Nonprofit Zrt. 2018. évi beszámolóját elfogadta. A beszámoló szerint a mérlegfőösszeg egyező 
eszköz- és forrás végösszeggel 250.730 eFt, míg az adózott eredmény -4.955 eFt, melyet a 
társaság eredménytartalékba helyez. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.-vel 
kapcsolatos előterjesztést tárgyalja meg, és döntsön a határozati javaslat elfogadásáról. 
 
Az előterjesztést a pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a gazdasági és 
településfejlesztési bizottság véleményezi, álláspontját 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 és a pénzügyi és ellenőrzési bizottság, 
valamint a gazdasági és településfejlesztési bizottság véleménye alapján – megvitatta a Komlói 
Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2018. évi beszámolójának jóváhagyásáról szóló 
előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
1. A képviselő-testület mint a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. részvényeit 60,63 

%-ban tulajdonló Komlói Fűtőerőmű Zrt. egyedüli tulajdonosi jogait gyakorló testület 
jóváhagyólag tudomásul veszi a társaság 2019. május 16. napján tartott közgyűléséről, a 
2018. évi beszámolóról és annak mellékleteiről szóló tájékoztatást. 

 
2. A képviselő-testület tudomásul veszi a közgyűlés 1-4/2019. (05. 16.) számú határozatait 

és jóváhagyólag tudomásul veszi a polgármester Komlói Fűtőerőmű Zrt. képviseletében 
leadott közgyűlési szavazatait. 

 
Felkéri a társaság ügyvezetését, hogy a társaság 2019. évi gazdálkodásról legkésőbb 2020. 
június 30. napjáig tájékoztassa a képviselő-testületet. 
 

Határid ő: 2020. június 30. 
Felelős:  Folkner Károly cégvezető 

 
 
Komló, 2019. június 12.       

Polics József 
         polgármester  






































































































































